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Pretutindeni, in toate colectivele, acțiuni energice pentru

REALIZAREA INTEGRALĂ A PLANULUI 
PE 1981, PREGĂTIREA TEMEINICĂ 
A PRODUCȚIEI ANULUI VIITOR

• Puternică concentrare a forțelor pentru ter
minarea obiectivelor planificate pentru acest 
an • Ritm intens la capacitățile ce urmează să 

intre în producție la începutul anului viitor

® Toate terenurile - pregătite și fertilizate pen
tru însămînțările de primăvară, stabilirea pre
cisă a amplasării fiecărei culturi • Organizarea 
riguroasă a reparării tractoarelor și mașinilor

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU
a primit pe președintele consiliului de administrație al Companiei „Engelhard Minerals and 

Chemicals", președintele părții americane in Consiliul economic româno-american, 
și pe vicepreședintele consiliului de administrație al Companiei „Salomon Brothers" din S.II.A.

Ă

La plenara comună a Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân și a Consiliului Suprem al Dez
voltării Economice și Sociale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a subli
niat din nou cu tărie necesitatea de 
a se aplica cu toată fermitatea mă
surile stabilite de conddcerea parti
dului și statului în vederea îndepli
nirii în bune condiții a planului de 
investiții din acest an și din anul 
1982 și punerii in funcțiune cît mai 
repede cu putință a tuturor obiecti
velor productive prevăzute. Două 
sînt, din acest punct de vedere, ele
mentele care definesc cu exactitate 
sarcinile și exigențele acestui sfirșit 
de an în domeniul investițiilor.

In primul rînd. un număr impor
tant de capacități productive >— pe a 
căror producție economia națională 
contează ferm încă din primele zile ale 
anului viitor — trebuie să intre in 
funcțiune pînă la 31 decembrie.

în al doilea rînd, reușita exame- . 
nului de punere in funcțiuue la ma
joritatea noilor obiective este condi
ționată strict de montarea rapidă a 
tuturor utilajelor și echipamentelor 
tehnologice prevăzute și de punerea 
lor în stare de perfectă functiOnăre.

Amploarea acestor sarcitii face 'neț 
ce-sară, mâi mult ca oricind, adop
tarea de măsuri hotărite pentru ca, 
așa cum a accentuat secretarul geo
neral al partidului la recenta plena
ră, lipsurile grave manifestate in 
ac^st sector și care au dus la nereali- 
zarea unor importante capacități de 
producție să fie neîntîrziat și defi
nitiv înlăturate. Ne referim. în spe
cial, la tendința mutării organizații
lor de construcții si a efectivelor de 
muncitori dintr-un loc în altul, ceea 
ce dezorganizează activitatea pe șan
tiere și întârzie' realizarea lucrărilor, 
lată de ce’ se impun măsuri energice 
pentru concentrarea forțelor construc
torilor si. in special, ale mentorilor in 
vederea accelerării ritmului de exe
cuție a lucrărilor la capacitățile pre
văzute să intre în funcțiune în aceste 
ultime săptămini ale acestui an sau 
imediat la începutul anului viitor. 
Principalele unități de specialita
te sînt chemate să-și examineze 
cu realism posibilitățile de care 
dispun, să întocmească programe 
mobilizatoare de montaj, să adopte 
măsuri hotărîte pentru introducerea 
lucrului in două schimburi și pen
tru folosirea cit mai rațională a for
ței de muncă și a utilajelor grele 
de transport și ridicat. în sfirșit să 
promoveze metode de lucru eficien
te, capabile să determine scurtarea 
substanțială a ciclurilor de montai.

Cu certitudine, cuvintul hotărîtor 
in activitatea de pe șantiere il au 
acum montorii. Dar eforturile lor 
nu pot fi separate de aportul și ac
tivitatea depusă de ceilalți factori 
angajați în realizarea investițiilor — 
constructori și beneficiari, furnizori 
de utilaje tehnologice și producători 
de materiale de construcții. Nici un 
moment nu trebuie pierdut din ve
dere faptul că fiecare dintre acești 
factori are un rol bine definit, sar
cini precis stabilite în terminarea 
lucrărilor și că orice verigă slăbită 
în acest lanț de responsabilități poa
te compromite eforturile consacrate 
punerii în funcțiune a obiectivelor 
prevăzute. Iată de ce. acum, cînd 
fiecare zi, cind fiecare ceas bun de 
lucru au o valoare neprețuită, bătă
lia cu timpul. efortul susținut 
pentru comprimarea duratelor de 

montaj impun corelarea strinsă a 
eforturilor depuse in comun. întări
rea spiritului de echipă — pe scurt, 
întronarea unei ferme discipline de 
plan în domeniul investițiilor.

Numai acționîndu-se în acest spi
rit vor putea fi lichidate cu rapidi
tate intirzierile in livrarea utilajelor 
tehnologice și integrate în circuitul 
producției noile capacități din ca
drul Combinatului siderurgic Galați, 
laminorul de profile mijlocii și sîr- 
mă de la întreprinderea „Oțelinox“ 
din Tirgoviște. instalațiile de super- 
fosfat din cadrul Combinatului chi
mic Făgăraș, de cauciuc polibuta- 
dienic și de polietilenă de înaltă 
presiune de la Combinatul petrochi
mic Brazi și multe altele. Este de 
așteptat că, in urma recentelor analize 
efectuate pe șantierele afectate de 
asemenea întîrzieri, cu participarea 
reprezentanților celor două ministere 
constructoare de mașini, a măsurilor 
stabilite, furnizorii de utilaje . iși 
vor onora, sub aspect cantitativ și ca
litativ, obligațiile contractuale asu
mate.

Situînd pe primul plan îndeplini
rea integrală a programului de pu
neri în funcțiune din acest an. nu 
trebuie -slăbite nici o ellpâ : preocu
pările pentru realizarea unei bune 
legături cu anul 1982 și, in primul 
■rind, pentru asigurarea condițiilor ce
rute de finalizarea obiectivelor prevă
zute să producă in primul trimestru al 
anului viitor. Iată de ce. fiecare din
tre factorii cu sarcini in acest do
meniu trebuie să-și stabilească cu 
claritate programul’ de acțiune, să 
pună neintîrziat. în aplicare măsurile 
adoptate în acest scop, pentru ca din 
primele zile ale anului viitor să se 
lucreze ne șantiere în ritm susținut, 
la nivelul maxim al posibilităților de 
care dispun.

La întreprinderea de utilaj chimic „Grivița roșie" București, realizarea 
principalilor indicatori de plan este modul obișnuit în care colectivul răspunde 
sarcinilor de zi cu zi ce-i revin. Un singur exemplu : planul pe 11 luni la 
export a fost depășit cti 6 la sută, urmînd ca pînă la sfîrșitul anului să înre
gistreze alte depășiri substanțiale. In fotografie : un nou utilaj este gata de 

a fi livrat partenerului extern
Foto : Eugen Dichiseanu

In 1982. potrivit planului de dez
voltare a agriculturii și industriei a- 
limentare. uimeazâ să se obțină cel 
puțin 24 milioane tone de cereale. 
8,9 milioane tone de sfeclă de zahăr, 
6,8 milioane tone de cartofi de toam
nă, concomitent cu sporirea recolte
lor de struguri, fructe si a producției 
zootehnice. Sînt producții pe deplin 
realizabile și, în acest scop, hotărî- 
toare este, așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceausescu în cuvînta- 
rea la plenara Consiliului National 
al Agriculturii, munca țărănimii, a 
mecanizatorilor, a specialiștilor, a tu
turor oarhenilor muncii de pe ogoa
re. De mobilizarea energică a tutu
ror acestor forțe de către organele și 
organizațiile de partid depind creș
terea susținută a producției vegetale 
și animale. înfăptuirea neabătută a 
noii revoluții agrare în țara noastră.

Desigur, in cadrul pregătirilor pen
tru însămînțările de primăvară, pe 
primul plan al urgentelor se situează 
încheierea în cel. mai scurt timp a a- 
răturilor adinei. Este pozitiv faptul 
că in această toamnă au fost efec
tuate arături adinei pe 3.9 milioane 
hectare — o suprafață mult mai 
mare, decit în oricare din anii prece
dent!. Au mai rămas» insă de -arat. 
53 80Q hectare în unitățile, agricole, 
precum și 223 700 hectare in gos
podăriile populației. Suprafețe mai 
mari de arat sînt in județele Călă
rași. Ialomița, Timiș. Buzău ș.a. E- 
xecutarea arăturilor pe toate supra
fețele, inclusiv loturile din folosința 
cooperatorilor și gospodăriile indivi
duale, reprezintă o cerință obligato
rie, știut fiind că de aceasta depinde 
în mod hotărîtor obținerea de pro
ducții superioare la culturile de pri
măvară. Tot atit de important este 
ca. în această iarnă, fiecare unitate 
agricolă să se ocupe în modul cel

mal serios de transportul si împrăs- 
tierea pe cîmp a întregii cantități de 
îngrășăminte naturale existente in 
sectoarele zootehnice.

Respectarea tehnologiilor stabilite 
la fiecare cultură, așa cum prevăd 
reglementările legale în vigoare, pre
supune ca încă de. pe acum să fie 
asigurat cadrul organizatoric adec
vat. In această ordine de idei, pe 
prim plan se situează amplasarea ju
dicioasă a culturilor pe cele mai po
trivite terenuri, lucrare ce trebuie să 
se încheie pînă cel tîrziu ,1a 15 ia
nuarie, astfel incit în fiecare unitate 
să se știe cu exactitate ce suprafețe, 
vor fi însămînțate în primăvară cu 
diferite culturi Cunoscindu-se acest 
lucru, se va putea acționa mai orga
nizat la executarea fertilizării, a ce
lorlalte lucrări care concură la rea
lizarea producțiilor prevăzute. In 
mod deosebit pentru sfecla de zahăr 
—- cultură care se insămîntează ime
diat la desprimăvărare — . trebuie 
precizate suprafețele ce se vor cul
tiva în fiecare unitate agricolă, pen
tru a se putea încheia din vreme fer
tilizările cu îngrășăminte naturale și 
chimice. Aceeași atenție trebuie a- 
cordată pregătirii viitoarei producții 
.de legume si cartofi» țn general a tu
turor culturilor care se însămânțează 
primăvara. Așa cum s-a subliniat la 
plenara comună 'a C.C. al P.C.R. și a 
Consiliului Suprem al Dezvoltării 
Economice și Sociale, pentru ridi
carea pe o treaptă superioară a ac
tivității in agricultură trebuie să fie 
întărit spiritul de răspundere in toate 
unitățile și organismele agricole pen
tru respectarea tehnologiilor. Aceasta 
impune ca fabricile de zahăr. I.L.F.- 
urile, intr-un cuvînt toate întreprin
derile care contractează produse agri
cole să urmărească permanent cum 
decurg pregătirile pentru însămință- 
rile de primăvară și să asigure con
dițiile materiale necesare realizării 
producției.

Buna desfășurare a campaniei a- 
gricole de primăvară impune ca 
toate tractoarele si mașinile agrico
le să fie reparate si revizuite din 
vreme si cu cea mai mare răspun
dere. astfel Incit să existe garanția 
bunei lor funcționări. Potrivit pro
gramului stabilit, pînă la 15 fe
bruarie trebuie încheiată repa
rarea tractoarelor si mașinilor agri
cole in toate stațiunile pentru me
canizarea agriculturii. Aceasta presu
pune o temeinică organizare a mun
cii în fiecare atelier, precum si a- 
sigurarea pieselor de schimb nece
sare. întreprinderile industriale au 
datoria să livreze ritmic, potrivit 
graficelor întocmite. piesele de 
schimb solicitate de agricultură. Tot
odată. producerea de noi piese si re- 
conditionarea în cit mai mare mă
sură a celor vechi trebuie să Preo
cupe. in mod mult mai stăruitor de-, 
cit in alti ani. stațiunile pentru me
canizarea agriculturii si întreprinde
rile de specialitate ale Ministerului 
Agriculturii.

Este in interesul bunei aprovizio
nări a copulației cu produse agro- 
alimentare. al întregii economii na
ționale ca. în spiritul sarcinilor si 
exigentelor formulate de secretarul 
general al partidului la recenta'plena
ră a C.C. al P.C.R.. organele jude
țene si organizațiile de partid de 
la sate, organele agricole centrale si 
locale, consiliile de conducere ale 
unităților agricole, toti oamenii mun
cii din agricultură să intensifice ac
țiunile de pregătire a recoltei anului 
viitor.

Președintele Republicii ■ Socialiste 
România, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a primit, luni după-amiază, pe Mil
ton Rosenthal, președintele consiliu
lui de administrație a! Companiei 
„Engelhard Minerals and Chemi
cals", președintele părții americane 
in Consiliul economic româno-ameri
can, și Charles Frank, vicepreședinte 
al consiliului de administrație al 
Companiei „Salomon Brothers" din 
S.U.A.. care se află într-o vizită în 
tara noastră.

Interviul
tovarășului Nicolae Ceaușescu

acordat postului olandez de televiziune - N. O. S.
După cum s-a mai anunțat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socia
liste România, a primit, in ziua de 21 noiembrie a.c., pe Dirk Dragstrâ, 
comentator al postului olandez de televiziune - N.O.S., căruia i-a 
acordat următorul interviu :

ÎNTREBARE : Cum apre
ciau, domnule președinte, at
mosfera existentă In prezent 
intre Est și Vest și care sint aș
teptările dumneavoastră in le
gătură cu rezultatele negocieri
lor intre U..R.S.S. și S.U.A. pri
vind limitarea armamentelor, in 
mod deosebit a celor nucleare 7 

De asemenea, vă rugăm să ne 
spunefi care este opinia dum
neavoastră in legătură cu ulti
mele propuneri ale domnilor 
Brejnev și Reagan.

RĂSPUNS : In viața internaționa
lă și, îndeosebi, în Europa s-a creat 
o situație deosebit de gravă, ca ur
mare a accentuării cursei înarmărilor, 
a hotărârii de a se amplasa noi rachete 
nucleare cu rază medie de acțiune și 
de a se dezvolta cele existente. Toa
te acestea au dus la o încordare pu
ternică, în viața internațională, în
deosebi' intre cele două mari puteri.

Considerăm că este necesar să se 
acționeze cu toată hotărîrea pentru 
oprirea cursei înarmărilor si a am
plasării și dezvoltării de noi rachete 
nucleare in Europa.

în acest sens, salutăm reluarea ne
gocierilor intre Uniunea Sovietică și 
Statele Unite ale Americii și sperăm 
că se va acționa de ambele părți tn 
iiiteresul unor - înțelegeri care «ă 
oprească amplasarea de noi rachete, 
să deschidă calea reducerii si înlătu
rării celor existente, în general a re
ducerii armamentelor în Europa.

Deși negocierile încep într-o at
mosferă de încordare, de neîncredere, 
considerăm că există posibilitatea să 
se obțină rezultate pozitive. în acest 
sens, apreciem că atît propunerile 
președintelui Brejnev, cît și propu
nerile președintelui Reagan constituie 
o bază de discuție, deși între ele sint 
deosebiri foarte mari. Este însă ne
cesar ca și unele, și altele să fie lua
te în considerație in cadrul negocie
rilor și să se acționeze pentru a se 
ajunge la o înțelegere acceptabilă.

ÎNTREBARE : Excelentă, sin- 
teți cunoscut ca un om politic 
care are opinii foarte personale 
în ceea ce privește problemele 
internaționale. Dumneavoastră 
vă aparține, de exemplu, o 
propunere importantă cum ar fi 
realizarea, unei zone denucleari- 
zate\ in Europa. Care sînt posibi
litățile concrete prin care pot fi 
puse în practică ideile dum
neavoastră 7

RĂSPUNS : Intr-adevăr. România 
se pronunță pentru realizarea de 
zone denuclearizate In Europa. în ca
drul sau ca un pas în direcția denu- 
clearizării generale a întregului con
tinent.

România a propus în nenumărate 
rînduri realizarea unei zone denu- 
clearizate in Balcani și consider că, 
in actualele împrejurări, există posi
bilitatea să se realizeze pași pozitivi 
atît în Balcani, cît și în alte zone ale 
Europei.

ÎNTREBARE : Ce credeți că 
pot face țările mici, In general, 
pentru a influenta tratativele 
dintre Est si Vest si la care țări 
vă gînditi In mod deosebit 7

RĂSPUNS : Țările mici și mijlocii, 
și. în mod deosebit, țările Europei, sînt 
direct interesate de a se relua politica 
de destindere, de a se opri cursa în
armărilor și a se trece la dezarmare 
generală, si în primul rînd la dezar
marea nucleară.

La întrevedere a participat tovară
șul Cornel Burtică, viceprim-minis- 
tru al guvernului, ministrul comerțu
lui exterior și cooperării economice 
internaționale.

Cu acest prilej au fost discutate 
posibilități de dezvoltare a schimbu
rilor economice, a cooperării româno- 
americane.

Au fost abordate, de asemenea, 
unele aspecte ale situației economice 
mondiale, precum și ale vieții poli
tice internaționale. S-a apreciat că

în această direcție, consider că este 
netesar ca țările Europei să-și asume 
o răspundere mai mare și să parti
cipe direct la tratativele ce privesc 
Europa, atit cu privire la armamentul 
nuclear, cît și la dezarmare si Întă
rirea încrederii. Deoarece armamen
tele nucleare concentrate In Europa 
pun în pericol viața popoarelor Eu
ropei. europenilor le revin rolul șl 
răspunderea de a acționa pentru a 
asigura dezarmarea, înlăturarea ar
mamentelor nucleare, pentru a-și 
asigura viitorul lor. pentru o Europă 
a colaborării pașnice, bazată pe ega
litate. pe respectul independentei și 
neamestec în treburile interne.

ÎNTREBARE : Cum conside
rați dumneavoastră, domnule 
președinte, că România si Olan
da, ca țări europene, pot sd-și 
aducă contribuția la realizarea 
dezarmării, la înfăptuirea obiec
tivului destinderii, păcii și pro
gresului in lume ?

RĂSPUNS : Ca țări europene, 
România și Olanda conlucrează cu 
rezultate bune, atît bilateral, cît si tn 
problemele internaționale. Consider 
că ele pot și îmi exprim convingerea 
că vor conlucra și mai activ. îm
preună cu celelalte țări, peptru reali- 

‘ zarea obiectivelor de interes comun, 
de destindere, pace, progres econo- 
mico-social și Independență.

ÎNTREBARE : Domnule pre
ședinte, se argumentează din ce 
in ce mai mult că nu trebuie 
exclusă posibilitatea unui război 
nuclear limitat in Europa. Ce 
credeți despre aceasta 7

RASPtJNS : Intr-adevăr, în ultimul 
timp s-au făcut diverse declarații cu 
privire la posibilitatea unui război 
nuclear limitat în Europa. Consider 
că există o asemenea posibilitate, 
pornind de la faptul că rachetele cu 
rază medie de acțiune ce urmează să 
fie amplasate și se dezvoltă în Eu
ropa nu pot să lovească Statele Uni
te ale Americii, spre exemplu. De 
aceea, se pare că unii gîndesc in mod 
serios să rezolve problemele de com
petiție, internațională pe seama Euro
pei. Este necesar, de aceea, ca po
poarele Europei să acționeze cu toa
tă hotărîrea pentru a opri amplasa
rea rachetelor cu rază medie de ac
țiune, pentru a opri dezvoltarea ce
lor existente, pentru retragerea și 
înlăturarea completă a tuturor arme
lor nucleare din Europa.

ÎNTREBARE : Care sint, după 
părerea dumneavoastră, domnu
le președinte, probabilitățile 
unui război nuclear in viitor și 
cum poate fi el prevenit 7

RĂSPUNS : Pericolul războiului 
nuclear este foarte puternic — și cu 
cît se acumulează mai multe arma
mente, cu atît crește acest pericol. 
Există posibilitatea să fie împiedicat 
un război nuclear, în general un nou 
război mondial. Aceasta impune însă 
o acțiune hotărită a tuturor popoare
lor, a guvernelor, pentru a pune ca
păt cursei înarmărilor, pentru a se 
trece la dezarmare, și în primul rînd 
la dezarmarea nucleară.

Desigur, calea pentru a opri un 
război nuclear este dezarmarea nu
cleară. Cit timp se va menține înar
marea nucleară și se va dezvoltă, se 
menține și pericolul războiului nu
clear. pericolul distrugerii Europei și 
a întregii omeniri. » 

actualele dobînzi pe piața financiară 
internațională sînt o piedică în ex
tinderea schimburilor și a cooperării 
economice si că se impun măsuri 
pentru ca aceste dobînzi să fie reduse 
la un nivel rațional. Totodată, s-a 
subliniat necesitatea de a se acționa 
pentru oprirea cursei înarmărilor, 
pentru crearea unui climat de pace, 
înțelegere și colaborare între na
țiuni.

întrevederea a decurs într-o at
mosferă cordială.

Deci, în numele vieții șl al viito
rului, trebuie să facem să fie dis
truse armamentele nucleare. Numai 
astfel vom asigura salvarea omenirii 
de un război nimicitor.

ÎNTREBARE : Problemele eco
nomice ale României din pre
zent constituie o barieră in in
tensificarea raporturilor cu ta
rile Europei de vest 7

RĂSPUNS : România a trecut 
acum la realizarea celui de-al șapte
lea plan cincinal al său. Prevedem o 
dezvoltare continuă a activității eco
nomice, industriale și agricole.

Pornind de aici, există și mari po
sibilități de dezvoltare a relațiilor e- 
conomice cu alte state, inclusiv cu 
țările Europei de vest. Sînt însă 
unele probleme de ordin general 
care ridică o serie de greutăți. Aces
tea sînt determinate,' în primul rînd, 
de criza economică, de reducerea ac
tivității economice într-un șir de 
țări. și. îndeosebi. în țările occiden
tale. de rata foarte înaltă a dobînzi- 
lor, care, practic, împiedică orice fo
losire a creditului ca mijloc al dez
voltării relațiilor economice.

In acest sens, există o serie de 
greutăți ; dar România acționează ca, 
împreună cu țările din Vest, cu alte 
țări ale lumii, să găsească calea în
lăturării acestor greutăți. De aceea și 
punem un accent deosebit pe un co
merț echilibrat, pe asigurarea unei 
compensații — cum o numim noi — 
ceea ce înseamnă un export cores
punzător importului pe care îl reali
zăm, pentru a asigura o balanță e- 
chilibrată, pentru a evita recurgerea 
la credite, care nu mai pot fi accep
tate și folosite.

ÎNTREBARE : tn țările occi
dentale au loc acțiuni de protest 
împotriva cursei înarmărilor, in 
mod deosebit a înarmării nucle
are. Opinia publică din Olanda, 
ca și din alte țări, a luat cunoș
tință de marile acțiuni de masă 
ce au loc în România împotriva 
războiului, pentru dezarmare. 
Vă rugăm, .domnule președinte, 
să ne spuneți în ce măsură ță
rile socialiste se pot înscrie in 
această mișcare, pentru a de
termina noi acțiuni in privința 
dezarmării, și in mod special a 
dezarmării nucleare.

RĂSPUNS : Opinia publică din 
România a privit și privește cu mul
tă satisfacție marile acțiuni de pro
test ale maselor populare, ale opiniei 
publice din țările occidentale și din 
alte țări ale lumii împotriva înar
mărilor, împotriva înarmării nuclea
re, pentru destindere și pace. Dar am 
considerat că nu este suficient să 
privim cu satisfacție ce fac alte po
poare, ci este necesar, ca, la rîndul 
său, poporul român să-și spună des
chis părerea și să se manifeste cu 
vigoare împotriva războiului, pentru 
dezarmare, pentru dezarmarea nu
cleară, pentru pace. Așa se și expli
că marile manifestări care au loc în 
România.

In ce privește țările socialiste în 
general, și alte țări ale Europei și 
ale lumii, consider că, într-o formă 
sau alta, popoarele din toate țările 
Europei se pronunță împotriva înar
mărilor, pentru dezarmare generală, 
și, in primul rind, dezarmarea nu
cleară. și pentru pace.

Noi apreciem că orice formă de 
manifestare este bună și trebuie fo
losită, dar dăm o mare., îrt'emnătate 
acțiunii maselor populare și popoare
lor, care trebuie să-și ridice cp ho- 
tărire glasul și an facă ca guvernele 
să țină seama de acesta.

Ce gindesc despre viața la țară tinerii care au prins rădăcini in satul lor

Vatra natală înnoită, înfloritoare
— primul dintre argumente...

Ne aflăm într-un sat din 
bătrîna Dobroge de nord. 
Satul Luncavita. comuna 
Luncavita^ Originea nume
lui l-ar desemna ca pe o 
localitate viticolă (Lunca cu 
vită) dar nu e. Renumita 
podgorie dobrogeană Sari- 
ca-Niculițel '-râmine la ju
mătatea drumului dintre 
Tulcea și Luncavita. Aici 
ne aflăm printre vechi a- 
gricultori și crescători de 
animale si. mai nou. prin
tre foarte priceputi legumi
cultori (o vocație de ultimă 
oră a localnicilor). Strada 
principală e tot una cu șo
seaua de asfalt care vine 
de la Tulcea ca să ajungă 
la Brăila. O altă arteră de 
asfalt, secundară, se des
prinde din centru pentru a 
ieși spre păduri si spre 
Munții Măcinului. ,

Nu. n-a fost niciodată un 
sat bogat. Cu așezarea si 
cu pămînturile sale (dea
luri arse de soare si bătute 
de vînturi aspre), cu agri
cultura ce se practica aici 
pînă nu de mult, nici n-ar 
fi avut cum. Totuși, acum, 
chiar și pentru călătorul 
grăbit comuna se arată ca 
o așezare înstărită, smulsă 
categoric din datele înapo
ierii economice si sociale. 
Casele și-au înălțat statu
ra. și-au lărgit zidurile si 
ferestrele. și-au lepădat 
cușmele negre din stuf 
pentru a se acoperi cu ți
gle și cu tablă, au căpătat 
podoabe arhitectonice mo
derne. coloane si arcade, 
trepte, terase, balcoane. în 
interiorul unora dintre ele 
au apărut apa curentă, 
baia, bucătăria modernă. în

toate electrificarea, cu toa
te ale ei (televizor, radio, 
frigider, mașină de spălat), 
e la ea acasă. De aceea, 
dacă se mai întimplă ca 
unii tineri să părăsească 
satul pentru a se statornici 
la oraș. în mod sigur nu 
pentru confortul locuinței o 
fac, și, cum vom vedea, nici 
pentru alte ' elemente ale 
bunului trai. Multi s-au 
dus. atrași de „un curent", 
au văzut despre ce e vorba 
și s-au întors. Pentru că 
mult mal trainice le sînt 
aici legăturile de suflet si 
la fel de solide posibilități
le de împlinire a rosturilor 
vieții.

Un mic parc înverzit si 
iama. în spatele lui impo
zanta clădire a căminului 
cultural — un fel de agoră 
a localității, cu sală mare

de spectacole, cu două săli 
de repetiții, cu un club 
pentru tineret, cu sală de 
dans, cu o altă sală pentru 
întruniri mai restrinse (aici 
aveam să participăm la o 
dezbatere a tinerilor satu
lui despre care vom vorbi 
mai tîrziu). cu bibliotecă și 
cu alte dotări. Este locul 
unei animații zilnice, semn 

“evident al unei bogate vieți 
spirituale. Peste drum — un 
magazin universal cu două 
niveluri, modern, cu ferestre 
și vitrine mari, cu mărfu
rile cele mai diverse. ,în ra
ioane specializate, de la 
confecții pentru nou născuti 
la toaletele de seară, de la

Mihai CARANF1L 
Dionisie ȘINCAN

(Continuare în pag. a IlI-aj
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PRIN INIȚIATIVELE PĂTRUNSE DE ÎNALT UMANISM ALE PREȘEDINTELUI NICOLAE CEAUȘESCU,

ROMÂNIA SE MANIFESTĂ CA PROMOTOR ACTIV AL UNEI UIMI A PĂCII ȘI COLABORĂRII

Izvorul cel viu al vieții
Mihail DAVIDOGLU

Am trăit două războaie cu tn- 
treg lanțul lor de orori și ucideri, 
de foame și boli 1 Din 1914 pînă în 
1918, locul și răspunderile tatei au 
căzut pe umerii mamei, iar copi
landrul care eram, pornit să-și aju
te măicuța, îmi luasem asupră-mi 
poveri de bărbat. Spaima de „exan- 
tematecul" care curăța case întregi, 
lipsurile de tot felul, foamea care 
se ținea de noi ca o lupoaică cu 
colții rinjiți s-ar fi cuvenit să mă 
biruie 1 Dar pornirea de a-mi lua 
asunra-mi greul celor apropiați 
mie“ mi-a determinat în bună parte 
firea și mai cu seamă drumul pe 
care ulterior aveam să mi-I aleg în 
viată.

Cel de-al doilea război, încă

proaspăt tn amintirea celor mulți, 
e cunoscut mai îndeaproape, cu în
fiorătoarele, barbarele calamități, 
coloanele de estrooiati. hecatom
bele de morți, șirurile de infirmi și 
văduve, vaietele și întregul lanț de 
distrugeri ce l-au însoțit.

Și iată că goarnele nebuniei se 
tac iar auzite. De data asta, goar
nele nebuniei iși vestesc întreg ar
senalul morții cu care au fost în
zestrate 1 E moartea atomică, dis
trugerea totului, neființa. Terra, al
bastrul astru al cosmosului, stă sub 
amenințarea unei distrugeri totale, 
a unui vid biologic.

Astăzi, la anii senectuții, copilan- 
(Continuare în pag. a III-a)

„într-adevăr, atomul 
să folosească numai omului"

Sînt unul din milioanele de locui
tori ai patriei noastre care s-au 
aflat, cu tot sufletul, alături de cei 
pește 300 000 de cetățeni din Bucu
rești și din județele tării ce au 
participat la grandioasa adunare 
populară din Capitală. Am scandat 
și noi aceleași lozinci de pace, am 
aprobat cuvintele înflăcărate ale 
tovarășului Nicolae Ceausescu, che
mările sale adresate tuturor po
poarelor ca pacea să triumfe.

Colectivul întreprinderi noastre 
Iși exprimă deplina adeziune la ini
țiativa de pace a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. unindu-si glasul 
cu cel al întregului popor, al uma
nității progresiste, actionind cu fer
mitate pentru a trăi si munci in

pace, fără amenințarea unui război 
pustiitor.

Lucrez într-o ramură industrială 
de vîrf și înțeleg, cit de distrugă
toare pot fi pentru omenire cuce
ririle științei și tehnicii, după cum 
înțeleg si cit de prețioase sînt aces
te realizări cind sînt folosite, așa 
cum facem noi. In scopuri pașnice. 
Cuceririle geniului uman pot si tre
buie folosite numai pentru om, 
pentru aspirațiile sale de progres și 
fericire. Atomul — asa cum în-

Gheorqhe PANA
maistru la I.P.P.E.
„Electroargeș"-Curtea de Argeș

(Continuare în pag. a III-a)
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RESPONSABILITATEA RECOMANDĂRII 
PENTRU PRIMIREA ÎN PARTID

jPIVERȘ;
| Bravo, tinere! |

IDupă numai citeva zeci de 
metri parcurși, autobuzul plin I 
ochi cu călători de pe ruta | 

Galati—Focșani s-a oprit, defect,

I exact in mijlocul unei bălți. Șo- I 
ferul a încercat, minute In șir, I 
să înlăture defecțiunea, dar, cu

I toate strădaniile lui, n-a reușit. . 
Nici unul dintre călători nu se I 
incumeta să coboare drept in I 
avă si noroi, la care se adăuga

Iși frigul de afară. Dar iată că a I 
apărut un tinăr care a început | 
să meșterească de zor la motor.

I„In cele din urmă, ud de apă și I 
negru de noroi — ne scrie una I 
din pasagerele din autobuz. Du- 1 
mitra Petcu. învățătoare pensio- .

Inară din Focșani — tinărul a I 
zimbit, urindu-ne drum bun. Nu | 
m-a răbdat inima să nu-l întreb

Icum se numește. Am aflat că-i I 
zice Virgil Bemea și e de fel din | 
Frumușița. Sat cu nume frumos,

Ica și gestul lui. pentru' care îi | 
adresez, din inimă, un călduros : I 
„Bravo, tinere !". •

I Alexândreanul
| 2 000 |

Da Oficiul stării civile din

I municipiul Alexandria a fost în
registrat cel de-al 2 OOO-lea copil | 
venit pe lume in acest an. Se

I numește Mircea. Tatăl său. Fio- ■ i 
rin Dumitrescu Dănilă. este in- I 
giner la întreprinderea de rul- 1

Imenți, iar mama, Rodica — ■
medic. i

Acum, în pragul tui ’82, sd-i I 
adresăm celui mai tinăr fiu al 

I Alexandriei tradiționala urare I
„Da multi ani. cu sănătate !“

| De ce un pogon |
| de hîrtie? |

Se apropie sărbătorile de

I iarnă și au apărut tradiționalele I 
felicitări. Cartonașe pitoresc co- I 
lorate cu motive folclorice, flori, *

I peisaje de iarnă. Mesagere ale .
gindurilor și urărilor noastre I 
pentru cei dragi și aprorhati. • 

I Pinii aici, toate bune si la locul ,
tor. Numai că, pină mai acum un I 
an, eram obișnuiți ca tradi- I 
ționalele cartonașe sd fie tipărite

Itn format mic, tip „felicitare", | 
cu plicuri de mărime corespun- I 
zătoare. Iată insă că. in acest an 1
— cind se fac atitea eforturi . 

I pentru economisirea Mrtiei. si I
nu numai a Mrtiei — majorlta- I 
tea felicitărilor sint tipărite pe

1 cartoane format mare, tip „carte 
poștală", ba chtar de două ori 
mai mari, cu plicuri pre-măsură.

IOare să fie neapărat nevoie de
astfel de pogoane de.„‘t Mftie '? '

Tema abordată cu constructorii de 
utilaj petrolier de la întreprinderea 
„1 Mai“ din Ploiești a pasionat mult 
interlocutorii noștri. N-am reținut 
propriu-zis răspunsuri, ci mai de
grabă atitudini, meditații, opinii asu
pra a ceea ce înseamnă răspundere, 
gir ai încrederii in momentul în care 
tu — membru de partid — îti reco
manzi tovarășul de muncă să fie pri
mit în rîndul comuniștilor. Punctele 
de vedere au fost variate ; diferite au 
fost si accentele puse pe o trăsătură 
sau alta a celui care cere să devină 
membru de partid, dar toate la un 
loc au conturat răspunderea de a 
recomanda pentru intrarea in partid 
doar pe cei care se apropie cit mai 
mult de prototipul ideal al comunis
tului. pe cei care corespund exi
gentelor înscrise cu limpezime in 
Statutul partidului.

Deși Maria Lambrulescu. electricla- 
nă în secția de utilaje complexe, a 
fost ultimul nostru interlocutor, spu
sele ei, prin caracterul lor de sinte
ză, de o mai largă cuprindere se 
constituie intr-un expresiv preambul 
al însemnărilor de față : „Dacă cine
va îmi solicită astăzi o recomandare, 
eu am alte criterii in a-i accepta ce
rerea decit acum 10—15 ani ; pentru 
simplul fapt că altele sint acum ce
rințele — mult mai mari, mult mai 
complexe. Nu-t îndeajuns să fii un 
muncitor harnic și să-ți faci conști
incios datoria, ci in același timp să fii 
cinstit, să-i ajuți pe cei tineri, să pui 
la inimă interesele colectivului, să 
ai o comportare demnă și in uzină 
și in afara ei. Odată am refuzat 
sd-i dau recomandare unui tovarăș de 
muncă și i-am și spus de ce : «Ești 
harnic, dar numai pentru bani; ești 
priceput, dar nu'dezvălui nimic și al
tora din tainele meseriei tale, nu 
prea te interesează ce se petrece in 
jurul tău, ești egoist-. S-a supărat și 
mi-a spus : «Nu-i partidul tău, o 
să-mi dea alții recomandare»-, dar 
n-a mai cerut nimănui, am impresia 
că vorbele mele l-au pus pe ginduri. 
Eu zic că a da recomandare înseam
nă că îți asumi trei răspunderi deo
dată : in fața partidului, fată cu 
tine insufi și față de cel care dorește 
să devină comunist".

Din cele relatate de tovarășul Ale
xandru Bălan, șef de atelier în secția 
mecanică 1, răspunderea acordării u- 
nei recomandări trebuie să continue 
și după primirea în partid a celui 
care a cerut-o. El ne-a vorbit despre 
propria-i experiență : „Pusesem ochii 
pe Săndel Bașturea de cum a venit 
în secție din școala profesională. Era 
cuminte, disciplinat, dar lipsit de ini
țiativă. Avea insă stofă. Cind mi-a 
cerut recomandarea i-am spus : «Mâi 
băiete, comunistul trebuie să fie om

de curaj. Tu poți mult mai mult, să 
știi de la mine, că la bază Și eu tot 
strungar sint. Eu unul n-o sd te 
mai las si te mulțumești cu puțin». 
Și l-am dat pe lingă comunistul Va- 
sile Nicolae, căruia noi ii spunem nea 
Vasile Frunteasatului, pentru hărni
cia lui. M-am ocupat mai departe de 
el. Acum parcă-i altul, curajos, pe de
plin stăpin pe sine, stăpinire îmbră
cată in hainele modestiei, cum ti stă 
bine unui comunist. Este un strungar 
de marcă. Dați-mi voie sd fiu și eu 
un pic mindru de el, așa, fără falsă 
modestie".

„Firește — medita lăcătușul Vasile 
Moinea, dîn aceeași secție — cind dai

Opinii 
ale unor comuniști 

de la întreprinderea 
„1 Mai“ - Ploiești

o recomandare, cind in ea scrii cu 
convingere că răspunzi cu calitatea 
ta de comunist pentru cel recomandat, 
trebuie in primul rind să te gindești 
la calitățile pe care le cere partidul 
de la un comunist. Asta presupune 
să cunoști bine oamenii, sd-i vezi 
dincolo de aparențele înșelătoare. Și 
sd nu-ți fie apoi ciudă cind. l-a un 
moment dat. cel pe care l-ai ajutat 
ți-o ia inainte. II cunosc pe Con
stantin Oprea de șapte ani. De la 
început a fost iute, energic, vioi, dar 
copilăros. A devenit comunist cu doi 
ani in urmă, iar la dosarul lui de 
primire in partid se află și reco
mandarea mea. A rămas tot plin de 
energie, dar l-am ajutat sd se matu
rizeze, i-am cerut să gindească mai 
profund. In echipa de care răspund, 
el este acum mina mea dreaptă. De 
pildă, am avut de executat un utilaj 
prin autodotare, niște redactoare mel- 
cate, cum le spunem noi. Proiec
tul nu era clar și trebuia să găsim 
noi soluțiile potrivite. Soluția lui a 
fost mai bună decit a mea. Și o spun 
fără supărare. Ba, dimpotrivă".

După opinia maistrului frezor 
Gheorghe LUncașu, din secția utila
je complexe, cel ce vrea să devină 
membru de partid trebuie cunoscut in 
diferite împrejurări : „Eu, ne spune 
maistrul, am dat citeva recomandări 
și cei care le-au primit nu m-au de
zis. Eu le cer timp de gindire citeva

luni, fiindcă vreau sd-i cunosc ce fel 
de oameni sint și in afara uzinei. 
Iată, curind mi-a cerut să-i dau 
recomandare Constantin Dumitrescu, 
mortezor de meserie. Profesional s 
bun, ba chiar foarte bun, iși confec
ționează singur scule, ii ajută și pe 
alții. Vreau insă să-l cunosc mai 
bine, să stau de vorbă cu el mai des, 
să-i cunosc gindurile, pregătirea lui 
politică, să văd care e comportarea 
lui în familie și societate, să-l pot 
ajută dacă va fi nevoie".

Tot la această secție l-am cu
noscut și pe sudorul Dumitru Victor, 
secretar adjunct al comitetului U.T.C. 
din întreprindere. „.Am devenit co
munist in armată, in 1973, ne spune 
el. Inii amintesc mereu insă momen
tul primirii mele in partid, cind a 
fost citită și recomandarea trimisă de 
sudorul Petre Stanoilovici, un vete
ran al uzinei. El lucrează acum la 
„mecanica șase". Cred că n-a uitat 
nici el. Nea Fane (așa-i spune toată 
uzina) cind mă intilnește mă întrea
bă : «Ei, Costache, are el vorba asta, 
cum mai merge treaba 7» Sub această 
întrebare inofensivă eu simt că nea 
Fane încă imi mai poartă de grijă".

„Veteranul”, adică Nea Fane, lu
crează de peste 30 de ani în uzină. 
Experiență de-o viată, amintiri mul
te. „N-o să »d dau exemple, leagă 
sudorul firul convorbirii. Văd că a- 
veți carnețelul plin cu însemnări. Eu 
aș vrea numai să amintesc că TOVA- 
RAȘUD NICOLAE CEAUȘESCU A 
SPUS ODATĂ CĂ PARTIDUD NU 
F.STE NICI MAI BUN, NICI MAI 
RĂU DECIT SINTEM NOD Cind mi 
așez să scriu o recomandare imi vin 
mereu în minte aceste cuvinte pe care 
le înțeleg ca o chemare la exigență, 
la creșterea răspunderii. Mă mai gin- 
desa la ceea ce am fi dorit să fim 
noi înșine și uneori n-am reușit, ce 
am dori să fie cei ce ne urmează, 
mai altfel, mai cutezători, mai isteți, 
cu cunoștințe mai multe, cu o înțele
gere mai profundă asupra vieții. Și 
mai trebuie să fim încredințați cd 
cei cărora le dăm mina să urce pe 
baricadele noastre vor intări și mai 
mult rindurile comuniștilor, vor adu
ce elanuri noi, vor menține mereu în 
lumina sa curată sentimentul de preț 
al dragostei de patrie, vor acționa 
pentru înfăptuirea obiectivelor stabi
lite de partid, vor milita pentru păs
trarea neclintită a unității sale, 
vor menține mereu tinerețea spiri
tului revoluționar militant, a solida
rității proletare în lupta pentru în
florirea patriei socialiste, pentru îm
plinirea idealurilor comuniste".

Constantin CAPRARU 
Constantin VARVARA

AUTOCONDUCEREA, AUTOAPROVIZIONAREA

— in inițiative, experiențe, măsuri gospodărești

Cum se acfionează pentru
EXTINDEREA REȚELEI DE BRUTARII SĂTEȘTI

■■■■_■■   I» 1 " ■ I"»" ■ V '

In Decretul privind unele măsuri referitoare la întărirea autoconducerii 
și autoaprovizionării teritoriale, precum șl la asigurarea aprovizionării in 
bune condiții a populației cu piine, făină șl mălai se prevede: „pentru 
osigurarea producției de piine in mediul rural, in condiții de eficiență și 
calitate corespunzătoare, consiliile populare, Uniunea Națională a Coope
rativelor Agricole de Producție și Uniunea Națională a Cooperativelor de 
Consum vor lua măsuri pentru dezvoltarea, in cursul anilor 1982-1983, a 
capacităților de producție ale brutăriilor, astfel ca acestea să asigure sa
tisfacerea necesarului de piine pentru populația respectivă”. Cum se 
acționează in această perioadă pentru materializarea .noii prevederi 
legale, cum este organizată aprovizionarea eu piine in localitățile in care 
deocamdată nu funcționează brutării? — iată tema raidului-ancbetă 
efectuat in județele Alba, Neamț și Tulcea.

în localitățile rurale din județul 
ALBA, cooperația de consum dispu
ne de o rețea de 35 brutării, care 
aprovizionează 50 de comune. în 21 
din cele 27 de comune care nu dis
pun încă de brutării, pîinea se li
vrează din orașele și comunele apro
piate. în celelalte 6 comune, situate 
în zona Munților Apuseni — Ponor, 
Rîmeț, Ocoliș, Posaga, Ciuruleasa și 
Almașu Mare — populația este apro
vizionată cu făină, fiecare cetățean 
pregătindu-și piinea — așa cum este 
tradiția locală — in gospodăria per
sonală.

— Pentru asigurarea producției ne
cesare de piine in această iarnă au 
fost redeschise brutăriile din Blaj și 
Șona — ne-a precizat Emil Cosnșa, 
vicepreședinte al Uniunii județene a 
cooperației de consum Alba. în pri
vința transportului ■ pi inii, acesta se 
efectuează în prezent cu mașinile 
cooperației. Pentru anul viitor vom 
procura 10 mijloace de transport hipo. 
Am luat, de asemenea, măsuri de re
distribuire a cadrelor din rețeaua de 
brutării, astfel incit să putem dispu
ne peste tot de oameni pricepuți. La 
nivelul U.J.C.C. a fost instituit un 
colectiv permanent care are sarcina 
să coordoneze activitatea brutăriilor 
sătești, aprovizionarea acestora și 
distribuirea piinii.

Pentru 1982, cooperația de consum 
a cuprins în planul său două noi 
brutării in comunele Livezile și 
Fărău, urmind să se redeschidă și 
brutăria din comună Sibot. închisă 
în 1975. Cele două brutării ale coo
perației de consum vor fi realizate în 
regie proprie, cu participarea largă 
a cetățenilor. La fel cum s-a proce
dat și pină acum la $ona, Șugag, Jid- 
vet Comunele urmează să pună la

dispoziție terenul și o bună parte 
din materialele de construcție (nisip, 
balast, cărămidă), cooperației reve- 
nindu-i doar sarcina să efectueze 
montarea utilajelor și executarea in
stalațiilor aferenfe. Practic, la sfîrsi- 
tul anului viitor, în fiecare localitate 
a județului se va asigura Întregul ne
cesar de consum al populației.

în cele 70 de comune din județul 
NEAMȚ funcționează la ora actuală 
doar 11 brutării (8 ale cooperației de

Rezultate șl acțiuni 
din județele 

Alba, Neamț, Tulcea
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Plus ce prevede 
legea

O capră ea toate caprele 
creștea in ograda lui loan Creța 
din satul Budacu de Sus. comu
na Cetate, județul Bistrlța-Nă- 
săud. O capră ca toate caprele, 
care-i dădea gospodarului lapte, 
iezi. Intr-o zi insă, mai ia capra 
de unde nu-i. Supărat foc, gos
podarul a căutat-o peste tot. N-a 
aflat-o nicăieri. A reclamat la 
milltie și miliția a inceput in
vestigațiile. Și astfel a fost des
coperit făptașul: consăteanul 
'său Petru Irimie.

— Păi bine, măi, Irimie, să-mi 
faci tu mie una ca asta ? — l-a 
mustrat gospodarul.

D-a mustrat și obștea satului, 
plus ce-o zice și legea. Cu alte 
cuvinte, in cazul caprei vecinu
lui, Irimie a nimerit ca frate-său, 
Eremia, cel cu oiștea...

Pe banii cui?
Corespondentul nostru volun

tar Gheorghe Ispășoiu ne sem
nalează faptul că la intersecția 
străzilor „11 Iunie" și „Republi
cii" din municipiul Rm. Vilcea 
zac niște stilpi mari din beton 
armat pentru susținerea rețele
lor electrice.

— Și cam de cind zac ? —
l-am întrebat.

— N-o să vă vini să credeți, 
dar să știți că mastodonții au de 
acum o vechime de... trei 
anișori. Intre timp au fost aco- 
periți, in mare parte, cu morma
ne de pămint.

— Dar nu se Știe ai cui sini 7
— Nimeni nu știe nimic și 

nimeni nu ridică un deget. Ba, 
colac peste pupăză, lingă stilpi 
se afli — ca să fie tacimul com
plet — și un uriaș tub de beton 
pentru canalizare, care isi doar
me si el somnul.

Să sperăm că nu cel de veci—

Mama, bunica 
și... el

Aflăm din gazeta „Flamura 
Prahovei" că Enache V. Ion a 
fost condamnat la trei luni în
chisoare. Cine este și ce faptă a 
săvirșit Enache V. ion ?• Enache 
V. Ion este de fel din Boldești 
— Scăieni și are 25 de ani. Da 
virsta lui, tinerii și-au făcut un 
rost in viată, multi dintre ei 
și-au întemeiat familii, au 
copii. Enache V. Ion, deși sănă
tos tun. deși e bun de muncă, 
deși ar fi putut să-și facă și el 
un rost, nu făcea nimic, citu-i 
ziulica de mare. In schimb, 
avind- nevoie de bani pentru 
băutură, iși trimitea mama sd 
ceară de la bunica. Deunăzi, 
mama n-a vrut să se ducă la 
bunica, iar el, fiul, a ridicat 
mina asupra el. Mină bună de 
muncă, nu de lovit ! Dar mama, 
ca orice mamă, nădăjduiește în
toarcerea fiului rătăcitor pe 
calea cea bună...

I
I

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I

l_ nși corespondenții „Scinteii

Rubrică realizată de 
P. PETRE

NUME NOI IN FAMILIA RADIORECEPTOARELOR
Prezentăm astăzi citeva din noi

le modele de radioreceptoare sta
ționare produse de întreprinderea. 
„Electronica”.

EXPRES este un aparat care per
mite recepționarea emisiunilor trans
mise de stațiile de radio in gama 
de unde medii si ultrascurte, la 
prețul de 800 lei. INTERSON re
cepționează emisiunile stațiilor de 
radio in gama de unde lungi și 
gama de unde ultrascurte. Prețul 
aparatului este de 800 lei. Ambele 
anarate au o linie modernă a ca
setei și parametri care le situează 
la nivelul produselor similare rea
lizate pe plan mondial.

Aceeași întreprindere pune la 
dispoziția cumpărătorilor două noi 
tipuri de radioreceptoare staționare 
cu orgă de lumini — SUPERSON 
1 și 2, prevăzute cu cite două lun
gimi de undă — medii și ultra

scurte. Orga de lumini cuprinde 
trei culori : roșu corespunde frec
ventelor joase, galbenul — frec
ventelor medii, albastrul (sau ver
dele) — frecvențelor înalte. Prin 
atașarea orgii ' de lumini se creea
ză o corelare plăcută intre culoare 
și sunet, conferind audițiilor mu
zicale o calitate deosebită. Aceste 
tipuri de aparate se disting prin 
linia modei-nă, elegantă, precum și 
prin calitățile tehnice : sensibili
tate, selectivitate, audiție dară, 
plăcută.

Aparatele sint in garanție pe o 
perioadă de 12 luni de la data cum
părării, interval în care întreți
nerea se va face de către repre
zentanțele tehnice județene ale 
întreprinderii „Electronica” in mod 
gratuit. Prețul unui aparat SUPER
SON, indiferent de model, este de 
1 000 lei.

consum și 3 ale C.A.P.-urilor). Pen
tru completarea necesarului de con
sum al populației rurale, pîinea 
se livrează fie de la brutăriile 
urbane apropiate, fie din cele 
11 brutării sătești existente: în 
32 de comune, unde există tra
diția realizării piinii în gospo
dăriile populației, s-a asigurat a- 
provizionarea cetățenilor cu făină, 
distribuită prin cooperația de con
sum, sub formă de împrumut piriă 
la noua recoltă. în legătură cu aceas
tă modalitate de aprovizionare, to
varășul ing. Mihail Leonte, directo
rul întreprinderii județene de moră- 
rit și panificație, ne-a sesizat un as
pect negativ : pină acum Ministerul 
Agriculturii și Industriei Alimentare, 
U.N.C.A.P. și CENTROCOOP nu au 
reglementat modalitățile concrete da 
constituire șl folosire a imprumutu- 
rilor de cereale, din care cauză în
treprinderea respectivă nu a primit 
încă nici un kilogram din cerealele 
repartizate pentru trimestrul IV a.c.

Pentru dezvoltarea rețelei de bru
tării sătești, consiliul popular jude
țean a întocmit un program propriu 
care prevede : dezvoltarea, pină la 
30 iunie 1982, a capacității de pro
ducție la 4 brutării sătești și con
struirea pină la 31 decembrie 1982 
a incă 13 brutarii.

Pentru noile brutării care se vor 
construi există proiecte-tip, fiind asi- 

- gurate atît amplasamentul, cit și te
renul necesar construcțiilor aferente. 
La construirea noilor brutării o con
tribuție importantă o vor aduce ce
tățenii, din comune, prin executarea 
lucrărilor de fundație și zidărie.

în județul. TUECEA, din cele 42 de 
comune 15 nu au brutării, deși in

unele din ele lucrările de construcții 
au inceput incă din anii trecuti. In 
comuna Slava Cercheză, de pildă, de 
patru ani cooperativa agricolă de 
producție încearcă să pună in func
țiune brutăria locală și nu reușește. 
De ce ? Au lipsit mai intii zidarii, 
din care cauză in patru ani de-abia 
au fost executate zidurile și acope
rișul. Cind clădirea a fost gata nu 
erau pregătite utilajele. Acum cind 
sint asigurate și utilajele, iar clădi
rea este gata, nu are cine să le mon
teze, așa incit locuitorii comunei aduc 
piinea tocmai de la Topolog — dis
tantă de mai bine de 10 km. Din pă
cate, nici primăria locală și nici Uniu
nea județeană a cooperativelor agri
cole de producție nu manifestă sufi
cient interes pentru finalizarea inves
tiției. Să sperăm că o vor face de 
acum încolo.

Cit privește celelalte brutării e 
tente, ele produc piine suficit 
pentru localitățile unde sint amj 
sate, majoritatea avind capacități : 
mari decit consumul local. Tocmai 
aceea, la brutăriile mai mari. < 
sint cele din localitățile Greci, Ho 
Nalbant. Mahmudia ș.a., au fost ar 
date și alte comune vecine, care 
au incă brutării. In localitățile cu i 
măr redus de locuitori, unde exi 
o tradiție în producerea piinii în fie
care gospodărie și nu se justifică din 
punct de vedere economic construi
rea de brutării centralizate, cetățenii 
primesc in cadrul cotelor de consum 
stabilite făină de griu.

în următorii doi ani, în județul 
Tulcea se vor construi incă 9 bru
tării — realizate de către Unitfriea 
județeană a cooperativelor de con
sum. Patru brutării se vor pune in 
funcțiune in anul 1982 în localitățile 
Somova, Ciucurova, Frecăței și Muri- 
ghiol și incă 5 brutării in anul 1983 
in localitățile Carcaliu. Jijila. Mihai 
Bravu, Izvoarele și Stejaru. Majori
tatea se vor amenaja in clădirile exis
tente în localitățile respective, folo- 
sindu-se proiecte-tip. Pină la aceas
tă dată au fost identificate terenuri
le și clădirile unde vor fi amenajate 
noile construcții, așteptindu-se defi
nitivarea planurilor de investiții 
pentru cuprinderea obiectivelor res
pective.

★
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ziarului nostru demonstrează, așadar, 
că pretutindeni se acționează in spiri
tul noilor reglementări legale, consilii
le populare stabilind încă de pe acum 
măsurile de natură să asigure apro
vizionarea corespunzătoare cu piine 
a întregii populații rurale. Este de 
așteptai ca programele adoptate de 
fiecare consiliu popular să fie ur
mărite in continuare, pentru ca in 
cel mai scurt timp noile unități ds 
producție să intre in funcțiune. Fără 
îndoială, la realizarea noi tor inves
tiții vor aduce o contribuție impor
tantă și cetățenii — în calitate de 
beneficiari direct! ai viitoarelor bru
tării — astfel incit capacitățile bru
tăriilor sătești să se ridice la nivelul 
cerințelor de consum ale populației.

St. D1N1CA
C. BLAGOV1CI • 
N. AMIHULESEI 
corespondenții „Scinteii*

Mărfuri de sezon în magazinele
cooperației

în cadrul preocupărilor pentru 
buna aprovizionare a populației de 
la sate, magazinele cooperației de 
consum prezintă cumpărătorilor un 
bogat și variat sortiment de 
mărfuri industriale. Pe măsura 
creșterii veniturilor, a număru
lui de locuințe noi. .atît la orașe, 
cit si la sate se înregistrează 
o creștăre importantă a cerințe
lor pentru articolele de uz gos
podăresc- Complexele comerciale, 
sunermaeazinele. suuercoODurile. 
magazinele specializate- expun o 
gamă largă de produse electroteh
nice : televizoare cu circuite inte
grate si ecrane de 31—65 cm. ra
dioreceptoare portabile (Gloria. Ma-

de consum
drigal. Cora. Pescăruș etc.) si sta
ționare (Cosmos. Ultrason. Lira., 
Milcov. Bucur), diferite corpuri de 
iluminat — lustre, lampadare, ve- 
ioze si tuburi fluorescente, aspira
toare de Draf si multe altele.

«Pentru dotarea locuințelor, ma
rile magazine universale și specia
lizate ale cooperației de con
sum din toată tara oferă cumpă
rătorilor numeroase tipuri de mo
bilă. camere de dormit, camere de 
zi, sufragerii, bucătării, garnituri de 
holuri, biblioteci, fotolii, scaune 
diferite.
în fotografie t complexul comer
cial „CERNATU” al cooperativei de 
consum din Săcele. județul Brașov

DE LA
Continua creștere a bunăstării 

materiale a poporului nostru atrage 
după sine dezvoltarea actului eco
nomisirii, cunoscute fiind numeroa
sele avantaie oferite de Casa de 
Economii și Con^emnatiuni depună
torilor.

O formă simplă și avantajoasă de 
economisire o constituie depunerea 
pe bază de consimtămint scris prin 
virament, acțiune ce dtice la eco
nomisirea timpului liber prin efec
tuarea operațiilor C.E.C. chiar la 
locul ,de muncă, fără a fi necesară 
deplasarea la io altă unitate C.E.C.

Depunerile pe bază de consimtă
mint scris Drin virament au carac
ter strict voluntar, putindu-se efec
tua cu regularitate prin interme
diu] ghișeelor C.E.C. de la locul de 
muncă sau, ’ocazional, la unitățile 
C.E.C.

Depunerile se efectuează lunar 
sau chenzinal, suma consimțită a 
fi depusă stabilindu-se in mod vo
luntar de către depunător. Aceasta 
noate' reprezenta o cotă Darte din 
retribuție sau cuantumul integral 
al acesteia.

Suma consimțită a se depune în 
mod regulat, se poate modifica ori- 
cînd de către titular, in sensul ma
jorării sau micșorării acesteia.

Pentru efectuarea depunerilor

C. E. C. '
prin consimtămint scris. Casa de 
Economii și Consemnatiuni pune le 
dispoziția depunătorilor o gamă 
variată de instrumente de econo
misire : libretul de economii ct 
dobindă, libretul de economii ci 
dobîndâ și ciștiguri, libretul d< 
economii pentru turism, libretul d< 
economii pentru cumpărarea de lo
cuințe proprietate personală sat 
contul curent personal. La depune
rile pe bază de consimtămint. de
punătorii beneficiază de avantajelr 
generale pe care C.E.C.-ul le 
acordă depunătorilor și de avanta
jele specifice fiecărui instrument 
de economisire pe care optează să 
economisească.

Avind caracter strict voluntar, de
punerile pe bază de consimtămint 
scris pot fi revocate oricind de 
către titularii libretelor de economii 
respective.

Această formă utilă si avanta
joasă de economisire oferă largi 
posibilități de utilizare a venituri
lor bănești pentru satisfacerea mul
tiplelor necesități ale depunătorilor 
privind : cumpărarea de bunuri de 
valoare mare și folosință îndelun
gată, locuințe proprietate personală, 
mobilier, aparate electrocasnice sau 
efectuarea unor concedii plăcute 
sau a unor excursii in tară și peste 
hotare.

CUVÎNTUL CITITORILOR l®*'
CUVINTUL OAMENILOR MUNCniS* „j

Activitate rodnică a deputaților
Comisiile permanente de depu- 

tati ai Consiliului popular orășe
nesc Săveni. județul Botoșani.' 
aduc o însemnată contribuție la 
elaborarea unor măsuri menite să 
satisfacă cerințele locuitorilor ora
șului nostru. Astfel, comisia per
manentă nentru comerț. aDrovizio- 
nare. Drestărl servicii si agricultură 
a luat in studiu posibilitățile de di
versificare a serviciilor pentru 
populație. Pe această bază s-a în
tocmit un program de dezvoltare in 
profil teritorial a prestărilor de 
servicii, care a și inceput să prindă 
viață. La cooperativa „Muncito
rul”, de pildă, s-a infilntat o sec
ție de mecanică fină și marochină- 
rle, iar la- cooperativele agricple 
de producție din Săveni și Petri- 
cani, ateliere pentru împletituri 
din răchită. In curind vor lua fiin
ță o spălătorie chimică și o nouă 
tiscătorie.

Rezultate bune in activitatea 
lor au obtinut si alte comisii per
manente. Studiul întreprins de co
misia pentru sistematizare, și arhi

tectură se materializează prin plan
tarea a 8 hectare de teren degra
dat, destinat zonei de agrement a 
orașului și crearea unei baze spor
tive — actualmente in curs de a- 
menajare. La propunerea comisiei 
permanente — plan, buget, finanțe, 
social-culturale s-au luat o serie 
de măsuri încă din vara acestui an 
pentru deschiderea în cele mai 
bune condiții a actualului an șco
lar. Toate aceste măsuri și incă 
altele, care au contribuit la bunul 
mers al activității economice și so
ciale din orașul nostru, au fost pri
mite cu satisfacție de cetățeni Co
misiile permanente mai au in pla
nurile lor de muncă și alte studii, 
așteptate. cu interes. De pildă, co
misia permanentă de gospodărie 
comunală și-a propus un control 
asupra stării de întreținere a fon
dului locativ, iar cea pentru siste
matizare și arhitectură un studiu 
privind amplasarea unor terenuri 
de joacă pentru copii.

Frânt IAMȘEC
orașul Săveni, județul Botoșani

Remedieri care întirzie...
La blocul nostru, PC 4 din strada 

Intrarea Ion Șulea nr. 4. București, 
proprietate personală, există o sea
mă de defecțiuni, infiltrații prin te
rasă, apariția condensului etc., care 
au dus la degradarea multor apar
tamente. mai ales a celor de Ia eta
jul al IV-lea. Am intervenit în re
petate rinduri pe lingă conducerea 
I.C.V.L., C.P.M.B. și Grupul de șan
tiere nr. 2 București, solicitind spri
jin pentru remedierea lor, dar mare 
lucru n-am reușit să rezolvăm.

în răspunsurile primite eram asi
gurați de fiecare dată că reparații
le respective vor fi efectuate, fixîn- 
du-se si anumite termene. Ce-i 
drept, în această vară, s-au exe
cutat unele lucrări la terasă, dar 
ele au fost de slabă calitate, apa 
contînuînd să se infiltreze în apar
tamente. Iar efectuarea recepției fi
nale programată se tergiversează.

Constantin TAPUȘI
președintele comitetului asociației 
de locatari

Nota redacției : Verificind pe te
ren cele semnalate, am constatat că 
faptele corespund adevărului. Mul
te apartamente din acest bloc s-au 
deteriorat din cauza infiltrațiilor 
de apă prin terasă și pe lingă con
ductele de aerisire și de scurgere, 
precum și a apariției condensului. 
Meseriașii trimiși de către Grupul 
de șantiere nr. 2 pentru remedieri,

în loc să-și facă datoria și să lu
creze cu răspundere, au procedat la 
astuparea gurilor de scurgere și de 
aerisire la apartamentele cu proble
me. în acest fel, s-a creat posibili
tatea apariției infiltrațiilor și la alte 
apartamente și a băltirii apei pe te
rasă. Dar jocul de-a remedierile a 
fost însoțit de un joc al hirtiilor, mai 
direct spus, de acte birocratice. Ast
fel. printr-o adresă — nr. 92 din 3 oc
tombrie 1980 a Grupului de șantiere 
nr. 2 București — precum și prin 
două note de constatare întocmite de 
reprezentanții șantierului împreună 
cu asociația de locatari, se dau asi
gurări că înlăturarea condensului 
se va face conform soluției ÎNCERC, 
•odată cu remedierea defecțiunilor 
apărute in perioada de garanție, în 
vederea efectuării recepției finale, 
programată in anul 1981. conform 
graficului Centralei de cdnstrucții- 
montaj București. Pentru alte lu
crări — înlăturarea infiltrațiilor 
apărute pe lingă coloanele de ven
tilație, de scurgere a apelor plu
viale, era fixat alt termen : data 
de 3 iunie a.c. In realitate, nu s-a 
mai întreprins nimic pentru repa
rarea acestui imobil care se degra
dează. Față de această situație, am 
solicitat lămuriri tovarășului ing. 
Constantin Popa, directorul Grupu
lui de șantiere nr. 2, care a semnat 
de fapt și adresa către asociație, 
menționată mai sus. In mod sur
prinzător, tovarășul director susți

ne că greșit blocul respectiv a fost 
repartizat pentru remedieri Grupu
lui 2 șantiere, că. chipurile, s-ar fi 
făcut o recepție finală în anul 1975, 
arătindu-ne și un așa-zis proces- 
verbal de recepție, nesemnat insă 
de reprezentanții asociației de lo
catari. Nu ne-am putut lămuri insă 
cind a acționat tovarășul director in 
cunoștință de cauză, atunci cind a 
semnat adresa din octombrie 1980, 
menționată mai sus, in care se re
ferea la recepția finală din anul 
1981, sau acum, cind încearcă să 
paseze răspunderea ? Situația este 
și mai neclară, dacă ținem seama

că, recent, conducerea I.C.V.L. a 
comunicat locatarilor printr-o altă 
adresă (nr. A 138 din 6 octom
brie a.c.) că s-a reprogramat re
cepția finală a blocului pentru anul 
1982 (I 7). Așa stind lucrurile, con
siderăm necesară intervenția Cen
tralei de construcții-mpntaj, a fac
torilor de răspundere din cadrul 
Comitetului executiv al consiliului 
popular ai Capitalei pentru a se 
clarifica situația blocului PC 4, ast
fel incit pentru banii plătiți loca
tarii să beneficieze de confortul 
prevăzut șl in contractul incheiat. 
(Dumitru Manole).

PE SCURT, DIN SCRISORI
• 450 tone de metal, in special oțeluri și fontă, precum și electrozi 

de sudură, a economisit in cursul acestui an colectivul de oameni al 
muncii din cadrul secției de vagoane Craiova a I.M.M.R. — Roșiori. (Ing. 
Mircea Ursei). • Un ascensor numit... dorință. De mai bine de zece luni 
de cind ne-am mutat în blocul turn nr. 93 din centrul municipiului 
Vaslui, așteptăm să înceapă lucrările de montare a ascensorului. în pre
zent sintem. nevoiți 6ă urcăm zilnic cite zece etaje, pe scări, cu saco
șele în mină și cu copiii in brațe. Ba. mai mult, faptul că la nici un 
etaj tunelul, in care ar fi trebuit să circule liftul, nu are montate uși. 
constituie un pericol de accidente. Cit timp mai avem oare de așteptat 
pină se va monta și pune in funcțiune liftul și la blocul nostru ? (Un 
grup de locatari din blocul nr. 93, Vaslui). • Un nou complex auto- 
service cu mai multe activități ca : depanare, aparatură modernă pentru 
controlul frinelor, atelier vopsit, tinichigerie și altele a fost dat in ex
ploatare la Sinnicolau Mare-Timiș. (Negricioiu Gheorghe, orașul Sinnico- 
lau Mare). • Pentru 5 litri de lapte, cit necesită microcantina de la ate
lierul de zonă C.F.R. Satu Mare — Ferăstrău, un tractor... cu remorcă 
bate zilnic drumul la Satu Mare. Același tractor (cu remorcă) aduce zil
nic de la cantina întreprinderii „Unio” alimentele pentru cei 60—70 de 
abonați al microcantinei. Curat economie (!)... (V. Țibirnă, Satu Mare).

ț ,



SClNTEIA — marți 15 decembrie 1981 PAGINA 3

Prin inițiativele pătrunse de înalt umanism 
ale președintelui Nicolae Ceaușescu,

Primire la C.C. al P.C.R.

România se manifestă ca promotor activ 
al unei lumi a păcii și colaborării

„înflăcărată chemare la eliberarea omenirii 
de primejdia nucleară11

Izvorul cel viu al vieții
(Urmare din pag. I)

Nestins va. rămîne In Inimile 
noastre ecoul grandioasei adunări 
din Piața Republicii, Întruchiparea 
voinței de pace a poporului nostru 
care nu are nimic mai presus decît 
munca pașnică, creația liberă, gîn- 
dul de prietenie. Cu toată ființa 
m-am simtit participantă la acest 
mare for de pace al națiunii noas
tre urmărind în fata televizorului 
întreaga desfășurare a adunării, cu- 
vîntarea înflăcărată a conducătoru
lui partidului și statului. Cu încre
dere și hotărîre semnez zi de zi prin 
tot ceea ce fac apelul de pace adre
sat celorlalte popoare. Gîndul. voin- 
t» hotărirea de pace a tuturor lo- 

>rilor întregii vetre românești 
strălucit întruchipate în ini- 

vele și acțiunile tovarășului 
>lae Ceausescu. in mesajele 
isate conducătorilor U.R.S.S. și 
A.
n intrat In viață trăind vremuri 
mate de pace. Așa am găsit un 
ie muncă pe măsura aspirațiilor 
: într-o tînără intreprindere. am 
ndit un cămin țn care cresc,

„In

fără griji, cei trei copil ai mei. Do
resc cu dragoste de mamă ca ei, 
împreună cu toți copiii lumii, să rldă 
în soare fără griji, să crească mari 
in pace pentru vremuri de pace. 
Invățind copiii să iubească tara, 
munca, 11 • voi Învăța de acum și 
imnul păcii, puterea de a Îndrăgi 
un viitor in care să dispară ame
nințarea ciupercii atomice. Din ac
țiunile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu consacrate salvgardării 
păcii am Înțeles răspunderea care 
revine popoarelor pentru apărarea 
dreptului fundamental al oamenilor 
la viață șl libertate. Sînt mîndră că 
in primele rîndurl ale celor care 
militează activ pentru pace se află 
poporul român, care, dlntotdeauna, 
a știut să-șl ocrotească eroic ogra
da, munca, visul, tot ce-i mal de 
preț în orii și omenie.

Rodica CABULEA 
muncitoare țesătoare, 
întreprinderea de covoare 
din Alba lulia

numele mamelor și copiilor, vă mulțumim 
pentru tot ceea ce faceți ca in lume

drul din mine de altădată iși amin
tește cum. strtngîndu-si dintlsorii, a 
căpătat putere de bărbat ca să-șl 
asume Îndatoririle care-i reveneau, 
și-mi spun că totul e să vrei să faci 
efortul care se cere și musai e să 
birui. Să ne unim cu toții ca unul, 
să facem ca ce-1 mai bun în noi să 
iasă la ziuă, Înspre soare, Înspre lu
mină, Înspre pace.

Ca un simbol țara noastră, prin 
chemarea celui dinții bărbat al său, 
secretarul general al partidului nos
tru, iși întinde brațele pline de 
flori lumii, supraviețuirii omului șl 
civilizației sale seculare. Și creanga 
de măslin a păcii o dorim ajunsă 
pînă in cele mai Îndepărtate locuri 
ale Terrel.

Glasurile popoarelor, ca niște 
uriașe valuri, ca valurile mărilor și 
oceanelor, trebuie să fie auzite de 
cei care dețin în mîinile lor desti
nul lumii. Și, cu voia sau fără de 
voia lor. aceștia să înțeleagă că ar
senalul morții pe care l-au pregătit 
este și propria lor ucidere atomică 
și să renunțe. Să renunțe fiindcă 
pacea este mai tare ca aurul, mai 
tare ca setea înnebunitoare^ de pu
tere — mai tare ca toate meșteșu- 
gitele și sofisticatele lor arsenale de 
ucidere, mal tare ca moartea. Fiind
că pacea este izvorul cel viu al 
vieții.

Tovarășul Marin Enache, secretar 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So
ciale. a primit, luni, delegația Parti
dului Revoluționar din Tanzania, con
dusă de M. G. Baruti, membru al Co
mitetului Executiv al Comitetului 
Central al partidului, care la invita
ția Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român a făcut o vizită de 
schimb de experiență in tara noas
tră.

Cu acest prilej. M. G. Baruti a 
relevat că vizita întreprinsă în Româ
nia a permis membrilor delegației să 
cunoască în mod direct și nemijlocit 
marile realizări politice, economice și 
sociale înfăptuite de poporul român 
sub conducerea Partidului Comunist 
Român pe calea edificării societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
preocupările României, ale conducă
torului partidului și statului nostru, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu. pentru 
apărarea păcii și securității în lume, 
pentru înfăptuirea dezarmării gene
rale si totale, centru instaurarea unei 
noi ordini economice Internationale.

Totodată, de ambele părți s-a ex
primat dorința de a dezvolta și a- 
dinci, și în viitor, bunele relații sta

tornicite între Partidul Comunist Ro
mân și Partidul Revoluționar din 
Tanzania. în spiritul stimei si respec
tului reciproc, al convorbirilor și în
țelegerilor convenite intre conducă
torii celor două partide si etate, to
varășii Nicolae Ceaușescu si Juliue 
Nyerere, apreciindu-se că aceasta 
servește prieteniei dintre popoarele 
român și tanzanian, cauzei păcii, 
securității și progresului in lume, 
colaborării intre națiuni.

La convorbire, desfășurată într-o 
atmosferă caldă, tovărășească, a par
ticipat tovarășul Lucian Drăguț, 
prim-i’icepreședinte al Consiliului 
Central de Control Muncitoresc al 
Activității Economice și Sociale.

★
în timpul vizitei în țara noastră, 

delegația Partidului Revoluționar din 
Tanzania a avut întilniri si discuții 
la Comitetul municipal București al 
P.C.R.. Comitetul iudetean Buzău al 
P.C.R.. Ministerul Comerțului Exte
rior si Cooperării Economice Inter
naționale. Ministerul Agriculturii și 
Industriei Alimentare. De asemenea, 
a vizitat obiective economice si so- 
cial-culturale din București si jude
țul Buzău.

Lucrările sesiunii Comisiei mixte guvernamentale 
pentru colaborare economică, industrială și tehnică 

intre România și R. F. Germania
La București au început, luni după- 

amiază. lucrările sesiunii a IX-a a 
Comisiei mixte guvernamentale pen
tru colaborare economică, industrială 
și tehnică intre Republica Socialistă 
România și Republica Federală Ger
mania.

Delegația română este condusă de 
Gheorghe Petrescu, ministrul indus
triei de mașini-unelte. electrotehnică 
și electronică, iar delegația vest-ger-

rnanâ de Martin Griiner, secretar de 
stat parlamentar la Ministerul Fede
ral al Economiei.

Cele două delegații analizează, în 
spiritul înțelegerilor convenite la ni
vel înalt, stadiul relațiilor economice 
româno—vest-germane, posibilitățile 
existente pentru dezvoltarea si diver
sificarea cooperării in domenii de 
interes comun, lărgirea schimburilor 
comerciale dintre cele două țări.

Bilanțul rodnic al muncii patriotice 
a tineretului in 1981

Comitetul Central al Uniunii Tine
retului Comunist a adresat tovarășu
lui NICOLAE CEAUȘESCU. secre
tar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, o telegramă în 
care, in numele celor peste 3.2 mili
oane de membri ai U.T.C. și 
U.A.S.C.R., al tuturor tinerilor, ra
portează că și-au îndeplinit planul 
de muncă patriotică pe, anul 1981 în 
proporție de 102,7 la sută, realizind 
lucrări in valoare de peste 10.3 mi
liarde lei.

Organele și organizațiile U.T.C. și 
A.S.C. au antrenat tineretul la reali
zarea unor importante acțiuni de 
muncă patriotică pe șantierele națio
nale și locale în investiții, industrie, 
agricultură și silvicultură, la recu
perarea și valorificarea superioară a 
materialelor refoiosibile. la execu
tarea unor lucrări edilitar-gospodă- 
rești și de înfrumusețare a locali
tăților patriei.

Actionînd în spiritul indicațiilor 
dumneavoastră, mult Btimate to
varășe secretar general, privind in
tensificarea activității in campania 
agricolă de toamnă pentru încadrarea 
in perioadele optime de recoltare, 
eliminarea pierderilor si asigurarea 
unei eficiente maxime în toate unită
țile agricole, in acest an s-a asigurat 
participarea a peste 2,5 milioane 
elevi, student! și alte categorii de 
tineri la recoltarea și depozitarea a 
peste 5 milioane tone produse agri
cole. Pe baza sarcinilor deosebite 
puse in fata economiei naționale pri
vind reintroducerea in circuitul eco
nomic a materialelor refoiosibile. în 
primele 11 luni ale anului au fost

recuperate peste 142 000 tone metal» 
feroase și neferoase. 750 tone textile, 
8 500 tone hîrtie si au fost colectate 
peste 20,5 milioane sticle si borcjpne.

Avind în vedere sarcinile trasate 
de dumneavoastră, mult stimate to- 
vârășe- Nicolae Ceaușescu. la Plena
ra Comitetului Central al P.C.R. din 
noiembrie a.c. — se spune în tele
gramă — ne angajăm ferm ca in 
anul 1982 să efectuăm lucrări de 
muncă patriotică de o valoare mai 
mare cu 30 la sută fată de cit reali
zăm în acest an.

Noi, tinerii României socialiste, 
asemenea tuturor oamenilor muncii 
de pe întreg cuprinsul tării, dorim să 
ne reafirmăm cu vigoare deplină 
adeziunea la noile și strălucitele ini
țiative de pace ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. la ideile nobile Si mobili
zatoare cuprinse in „Apelul poporului 
român către popoarele și forțele 
progresiste și democratice din în
treaga lume pentru dezarmare si 
pace, pentru securitate, independentă 
și progres". .

Vă asigurăm solemn, mult iubite 
Si stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu. 
că vom acționa cu intreaga putere 
și entuziasmul caracteristice viratei 
noastre pentru realizarea hotăririlor 
Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R. din noiembrie 1981. unlndu-ne 
și mai mult eforturile in muncă, sub 
conducerea comuniștilor, pentru în
făptuirea Programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate și Înaintare a României spre 
comunism, pentru afirmarea patriei 
noastre în lupta pentru o lume mai 
bună și mai dreaptă, pentru dezar
mare. pace și securitate pe planeta 
noastră.

Plenara lărgită a Comitetului de conducere 
al Uniunii compozitorilor și muzicologilor

să trium
Sînt cooperatoare la ferma legu

micolă a C.A.P. Mozăceni și mamă 
a cinci copiL Am urmărit, alături 
de toți ceilalți cooperatori, cu multă 
atenție desfășurarea grandioasei 
adunări populare din Capitală, 
consacrată dezarmării și păcii, 
cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceausescu, inflăcăratele sale che
mări la pace și dezarmare. în nu
mele copiilor mei. pentru a căror 
fericire, liniște și viitor luptă scum
pul nostru președinte, in numele 
meu și al tuturor celor ce ne stră
duim ca ogoarele județului Argeș 
să dea rod cit mai bogat, din adîn- 
cul inimii aduc mulțumirile noastre 
conducătorului iubit pentru tot ce 
face pentru a. feri poporul nostru 
de urgiile războiului, pentru a feri 
planeta noastră de pustiirea ato
mică. în tot ceea ce a spus 
președintele țării la marea aduna-

j pacea11
re de la București regăsim cele mai 
fierbinți năzuințe ale noastre de a 
trăi în netulburată pace si liniște, 
de a putea să ne lucrăm pămlntul 
strămoșesc fără ca viața noastră șl 
a copiilor noștri, siguranța cămine
lor noastre să fie amenințate.

înțelegem bine că tot ce ne pro
punem să înfăptuim, viitorul nos
tru, al copiilor și nepoților noștri 
sini strîns legate de pace. De aceea, 
inima mea de mamă mă îndeamnă 
să-mi alătur glasul la acela al tu
turor cetățenilor patriei, al tuturor 
locuitorilor planetei noastre, pen
tru ca Împreună să barăm calea 
războiului distrugător al vieții și 
fericirii.
Lazarlna POPESCU 
cooperatoare, 
cooperativa agricolă de producție 
Mozăceni, județul Argeș

„Intr-adevăr, atomul 
să folosească 
numai omului" 

(Urinare din pag. I)
deamnă președintele Nicolae 
Ceaușescu — trebuie dezvătat să 
ucidă si trebuie pus să aducă lu
mină. căldură, să facă viata oame
nilor mai ușoară si mai frumoasă.

Răspunzînd chemării secretarului 
general al partidului, sintem ferm 
hotăriți să facem totul, pentr u ca 
minunatele noastre înfăptuiri să 
răminâ urmașilor noștri, ca fiii 
noștri să le ducă mai departe, să 
le sporească, ca ei să nu cunoască 
vreodată ororile războiului. Și știm 
că numai pacea ne dă garanția că 
ceea ce creăm astăzi va dăinui pes
te veacuri.

Desen de Gheorghe CALARAȘU^

re din pag. I)
editoriale la mag- 

ne stereofonice si de 
lete la frigidere, cu 

--------are tinere in fru
moase halate portocalii. 
Cîteva sute de metri mai 
incolo, fată in fată, două 
blocuri noi de locuințe, pri
mele. Alături de căminul 
cultural, baia comunală, 
construcție nouă, apariție 
nouă in viata satului, un 
atribut al civilizației. Mai 
sint si acareturile ateliere
lor cooperației meșteșugă
rești — mica industrie cum 
le place localnicilor s-o nu
mească (lucrează aici citeva 
zeci de oameni, tineri în 
majoritate, fabricînd cele 
mai diverse obiecte, uneori 
din materii prime locale 
sau din deșeuri — semn că 
bunul gospodar știe să 
scoată venituri si din piatră 
seacă). Cam acesta este 
ceea ce aici se numește 
noul centru civic, adică în
ceputurile unei noi struc
turi și ale unei noi înfăți
șări pe care le capătă, prin- 
tr-o nouă concepție asupra 
muncii și a dezvoltării, un 
sat traditional din acest 
nord dobrogean — teritoriu 
ce fusese cindva un etalon 
al sărăciei.

Semnele acelei nefericite 
..tradiții" se spulberă. Prin 
ce anume 7 Pentru că ceea 
ce am putea numi ..baza 
naturală" a satului a rămas

aceeași. Aceleași pămînturi 
pe aceleași dealuri pietroa
se. aceeași luncă inundabi
lă in partea dinspre Dună
re a perimetrului comunal.

Multă vreme lucrurile au 
mers anevoie și in ceea ce 
privește activitatea coope
rativei agricole de produc
ție. Pină in 1970. producții
le agricole nu izbuteau să 
treacă cu mult peste cele

comitetului de partid de la 
C.A.P. :

— Primele au început să 
crească producțiile la po
rumb și la griu. Adică ceea 
ce fusese „durerea" noas
tră... Si au crescut pentru 
că am început să muncim 
altfel. Ne-am străduit să 
întronăm disciplina muncii, 
să aplicăm și să respectăm 
cu sfințenie acordul global.

încheierea lucrărilor sesiunii Comisiei mixte 
romăno-guyaneze

La București s-au încheiat, luni, 
lucrările primei sesiuni a Comisiei 
mixte româno-guyaneze. Cu acest 
prilej, expripiindu-se dorința recipro
că de a promova relații strînse de 
colaborare și cooperare între Repu
blica Socialistă România și Republica 
Cooperatistă Guyana, au fost anali
zate căile și posibilitățile existente 
pentru dezvoltarea, .pe multiple pla
nuri, a raporturilor economice și a 
schimburilor comerciale româno-gu
yaneze și au fost stabilite măsuri

concrete de conlucrare în domenii de 
interes comun.

Protocolul sesiunii a fost semnat de 
Doina Ardare. adjunct ai ministrului 
comerțului exterior și cooperării eco
nomice internaționale, și Lawrence 
Evril Mann, șeful Departamentului 
cooperării economice internaționale 
din Ministerul Economiei, Planificării 
și Finanțelor, președinții celor două 
părți în comisie.

(Agerpres)

Cronica
La invitația Comitetului Național 

pentru Apărarea Pâcii. în perioada 
7—13 decembrie ne-a vizitat tara o 
delegație a Comitetului Național 
pentru Apărarea Păcii din Republica 
Populară Bulgaria. condusă de 
Gheorghi Dimitrov Goșkin. pre
ședintele comitetului.

Delegația a avut întrevederi la 
Centrul național pentru promovarea 
prieteniei și colaborării cu alte po
poare, la Consiliul Culturii și Educa
ției Socialiste, la I.R.R.C.S. și Asocia
ția de prietenie româno-bulgară. la 
Consiliul județean Buzău al F.D.U.S., 
precum și la Comitetul Național pen
tru Apărarea Păcii ei a vizitat obiec
tive economice și social-culturale din 
Capitală și din județul Buzău.

*■
Comitetul Popular al Biroului 

Popular al Jamahiriei Arabe Libiene 
Populare Socialiste la București a 
organizat, luni, o conferință de pre
să. Secretarul Comitetului Popular al 
Biroului Popular, Abdulhamid S. 
Zintani, a prezentat, cu acest prilej, 
unele aspecte ale relațiilor externe 
ale Jamahiriei Libiene.

zilei
Au participat ziariști români, co

respondenți și atașați de presă stră
ini acreditați la București, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne.

*
Două expoziții de fotografii — „Vi

zita tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
secretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Republicii 
Socialiste România, in Republica So
cialistă Cehoslovacă" și „Republica 
Socialistă Cehoslovacă — azi" — au 
fost deschise în aceste zile ia Sucea
va de Casa de cultură a R. S. Ceho
slovace din București.

' ★
Muzeul literaturii române a orga

nizat. în cadrul tradiționalei Rotonde 
13. o seară omagială sub genericul 
„Nicolae Labiș văzut de poeți", cu 
prilejul comemorării unui sfert de 
veac de la moartea poetului, Cuvin- 
tul, de deschidere a fost rostit de Al. 
Oprea, directorul Muzeului literaturii

Personalitatea autorului „Primelor 
iubiri" și valoarea poeziei sale au 
fost evocate de loan Alexandru. Al. 
Andrițoiu, Nicolae Dragoș. Nicolae

Luni a avut loc plenara lărgită a 
Comitetului de conducere al Uniunii 
compozitorilor si muzicologilor, care 
a dezbătut principalele aspecte ale 
participării creatorilor din domeniul 
muzicii la ultima ediție a Festivalu
lui național ..Cintarea României", 
precum și sarcinile de creație si cele 
educativ-muzicale ale slujitorilor ar
tei sunetelor în cadrul viitoarei edi
ții a acestei manifestări.

Au fost relevate succesele de 
seamă obținute în domeniul creației 
simfonice. concertante, camerale, 
vocal-simfonice, corale, muzicologiei, 
participarea compozitorilor si mu
zicologilor la activitățile cercurilor 
de prieteni ai muzicii de pe marile 
platforme industriale ale Capitalei si 
ale tării, la acțiunile directe de in
struire a formațiilor artistice de 
amatori, cărora le-au fost dedicate 
compoziții de o valoare artistică și 
ideatică aparte. Au fost examinate, 
intr-un spirit de exigentă și răspun
dere. diferitele neajunsuri si stări 
de lucruri negative privind reperto
riul învechit ori unilateral al multor 
formații, difuzarea lipsită de opera
tivitate a noilor creații, maniera 
rutinieră și inertia celor ce preferă 
căile bătătorite, precum și minusurile 
din domeniul muzicii de operă, balet, 
operetă și estradă. Analiza a bus in

valoare hotărirea compozitorilor si 
muzicologilor de a înlătura neajun
surile. de a acționa pe toate căile 
pentru perfectionarea continuă a ac
tivității de creație si educativ- 
muzicale.

Participantii au subliniat simță
mintele de mîndrle patriotică față 
de nobila inițiativă de pace a tova
rășului Nicolae Ceaușescu.-secretarul 
general al partidului, președintele 
Republicii Socialiste România, care 
exprimă interesele supreme ale în
tregului nostru popor, marea răspun
dere pentru viața, libertatea și secu
ritatea tuturor națiunilor. Ei s-au 
angajat sâ dăruie țârii, să dăruie tu
turor forțelor iubitoare de pace noi 
și valoroase creații muzicale, care 
să glorifice dreptul fundamental al 
omenirii la viață, la pace si liber
tate.

Lucrările plenarei s-au încheiat cu 
festivitatea de decernare a premiilor 
de creație muzicală ți muzicologică 
din cadrul ultimei ediții a Festiva
lului național ..Cintarea României", 
a premiilor Uniunii compozitorilor 
și muzicologilor pe anul 1981 și a 
Marelui Premiu, ce a fost atribuit 
compozitorului Tudor Ciortea. per
sonalitate de frunte a culturii noas
tre muzicale.

experiment. Primit cu mare 
neîncredere. ..Nu facem noi 
legume aici, pe dealurile 
noastre", au spus cei mai 
multi, gindindu-se. poate 
pe bună dreptate, la expe
riența a sute de ani. To
tuși. solariul e solariu. A 
dat. frătioare. niște produc
ții ! Anul următor am mă
rit suprafața. Si am mai și 
învățat cite ceva... Si uite-

Vatra natală înnoită
dintotdeauna : 1 000 de kg 
la hectarul de porumb. 
800—900 de kg la hectarul 
de griu.

— Ce s-a întimolat din 
acel an. ce anume s-a 
schimbat 7

Ion Bidilaș, primarul:
— Am început să ne 

schimbăm noi. oamenii, am 
început să credem altceva 
despre munca și despre po
sibilitățile noastre. Sigur că 
așa ceva nu se petrece 
peste noapte. Au fost pe aici 
niște frărnintări. am fost a- 
jutați de către partid să în
țelegem anumite lucruri, să 
căpătăm încredere în posi
bilitățile noastre. Iar cind 
omului i se dă o asemenea 
putere e ca și cum i s-ar 
da aripi.

Aurei Stan, secretarul

Era singura soluție pentru 
noi. aici unde din pricina 
pantelor mari nu putem să 
mecandzăm decit unele lu
crări. Fiecare, pe parcela 
lui. a început să lucreze, ca 
să zic așa. cu „năduf", cu 
ambiție. Asta în același 
timp cu un complex de mă
suri agrotehnice. Si imagi- 
nati-vă ce a fost cind, de 
pe unele suprafețe, destul 
de mari, am început să re
coltăm și 7 000, ba chiar și 
8 000 de kg de porumb la 
hectar... Așa am putut să 
ne gindim și la alte lucruri, 
în 1973, președintele nos
tru. tovarășul Stefan Bur- 
ghelea, care e în concediu a- 
cuma, păcat că nu puteți să 
stați de vorbă si cu el a 
avut ideea să facem un so
lariu. La început pe 3 500 
de metri pătraiți. Așa. un

așa am ajuns că în 1976 am 
primit „Meritul Agricol" 
clasa I pentru producția de 
legume. Noi, aicea-! Minu
ne mare, vă spun eu ! A- 
cuma. adică anul acesta, 
am scos de pe 20 de hecta
re de solarii 80 de tone de 
legume la hectar. Am învă
țat să facem multe lucruri. 
De exemplu, facem în so
larii preiarovizarea cartofi
lor extratimnu-rii și In felul 
acesta am scos, pe la jumă
tatea lunii mai. 15 000 de 
kg de cartofi la hectar. 
Trufandale 1 De prin partea 
asta noi sin.tem cei care 
scoatem primele roșii pe 
piață...

Si astfel înțelegem : fer
tilizată — printr-o infuzie 
de încredere în forțele pro
prii — gîndirea gospo

dărească a cooperatorilor 
din Luncavița a prins aripi 
ei a început a cuprinde 
mereu alte si alte sectoare 
ale activității economice : 
cultura vitei de vie (nu era 
o podgorie, acum tinde să 
devină) unde s-a ajuns de 
1a 2 000—3 000 de kg de 
struguri la hectar la 6 000— 
7 000; apoi în zootehnie (o 
crescătorie de vitele aduce 
anual serioase venituri). 
Tot astfel o susținută acțiu
ne pentru a readuce in cir
cuit terenuri nefertile, so
cotite de mult ca pierdute 
pentru agricultură. Urmare 
logică : o muncă temeinică, 
ingenioasă, o gindire gos
podărească au dat și pă- 
mintului o cu totul altă va
loare...

...Dar ce legătură au toa
te astea cu tinerii satului 7 
Au pentru că intre gospo
darii de care vorbeam se 
găsesc și destui tineri. Tot 
mai multi — de un an-doi 
au început să se întoarcă 
acasă cei plecați. Se întorc 
pentru că satul lor natal li 
se dezvăluie acum într-o 
altă lumină, poate chiar cea 
pe care și-ar fi dorit-o. Lu
cruri noi se petrec in satul 
lor, lucruri noi și noi posi
bilități — și cine alții dacă 
nu tinerii țărani sint în 
măsură să înțeleagă și să 
îmbrățișeze ceea ce e nou 
și promițător în agricul
tură 7!

Dar despre asta în re por
tajul următor.

Dan Fruntelată. Ion Gheorghe. Ce
zar Ivănescu si Marga Labiș. în în
cheiere, actrița Mariana Cercel a citit 
„însemnări despre Labiș" de Tudor 
Vianu.

(Agerpres)

ȘTIRI SP
• în sala „Pionir" din Belgrad au 

luat sfirsit campionatele balcanice de 
gimnastică pentru juniori. în "proba 
t>e echipe, atit la masculin, cit si la 
feminin titlurile au revenit echipe
lor României. în concursul masculin 
oe aoarate. gimnastul român Molnar 
Levente, clasat ne Drimul loc la in
dividual compus. a cucerit 3 meda
lii de aur. Competiția individuală fe
minină a fost dominată de gimnas
ta româncă Dorina Ungureanu care 
a mai cistigat si două medalii de 
aur in concursul oe aparate. O me
dalie de aur a revenit Teodorei Bo
iangiu. La gimnastică ritmică, Doina 
Stăiculescu s-a dovedit cea mâi in 
formă, intrînd in posesia a trei me
dalii de aur.-

• într-un meci contind pentru 
„Cupa campionilor europeni" ta vo
lei masculin, la Sofia, echipa loca
lă T.S.K.A. a întrecut cu 3—0 (9. 13, 
9) oe Dinamo București.
• în sala sporturilor „Dina

mo" s-a disputat duminică seara

ORTIVE
meciul feminin de volei dintre e- 
chioele Dinamo București si Zirinos 
A.O.N. Atena, contind pentru „Cupa 
campionilor europeni". Voleibalistele 
românce au terminat învingătoare cu 
scorul de 3—0 (15—0. 15—4, 15—8).
• Tradiționala competiție interna

țională de tenis „Cupa Davis" a fost 
cistiaată la actuala ediție de selec
ționata- S.U. Al. care a învins în fi
nală cu scorul de 3—1 formația Ar
gentinei, cucerind astfel centru a 
27-a oară „Salatiera de argint".

Succesul echipei americane a fost 
decis in partida dintre John McEnroe 
si Jose Luis Clerc. in care campionul 
american, cotat in acest an dreDt iu- 
cătbful nr. 1 din lume, a cistigat cu 
7—o. 3—7. 6—3, 3—O, 6——3 la capă
tul unui meci dramatic, cu nu
meroase schimburi spectaculoase de 
mingi, aplaudate de cel peste 14 000 
de spectatori . Drezenti in tribunele 
„Coliseumului" din Cincinnati.

tv
PROGRAMUL 1

9.00 Teleșcoală
11.00 Tribuna experienței
11.25 Film serial : „Orlent-Expres"
12.25 Originea omului — serial științific. 

Reluare
13.13 Telex
13.25 Tnchlderea programului
16.00 Telex
16,05 Teleșcoală
17.15 Clubul tineretului
18.00 Almanah pionieresc
18.25 Forum politico-ideologic
18.50 1001 de seri
19.00 Telejurnal
19.25 Actualitatea economică
10.43 Civica
20.10 Teatru TV : „Neîncredere în foi

șor" de Nelu Ionescu. Regla șl a- 
daptarea TV : Eugen Todoran

21,5S Imagini muzicale, Imagini coregra
fice — cu baletul Operei Române 
din București

23.10 Telejurnal
, PROGRAMUL 1

19.00 Telejurnal
19.25 Film serial pentru copil : „Alice în 

tara minunilor"
19,30 viața economics
20.20 Treptele afirmării
21.10 Moștenire pentru viitor. Nicolae 

Labiș
21,33 George Enescu, Ciclul : Șapte ctn- 

tece pe versuri de Clâment Marot
22.10 Telejurnal

Un îndemn la meditație

PRAHOVA • în organizarea 
secției de propagandă a Comitetu
lui județean Prahova al P.C.R.. la 
Sinaia a avut loc o dezbatere ideo
logică pe tema „Ridicarea continuă 
a calității vieții — țelul suprem al 
politicii partidului nostru", la care 
au participat lectori, activiști de 
partid și de stat, cadre didactice, 
oameni de cultură și artă. • La Pa
latul culturii din Ploiești s-a des
fășurat, timp de două zile. cea 
de-a patra sesiune de comunicări și 
referate științifice organizată de 
Asociația județeană a juriștilor 
Prahova, cu tema : „Perfecționarea 
pregătirii profesionale și ridicarea 
conștiinței politice — garanții esen
țiale in aplicarea legalității socia
liste". (Constantin Căpraru).

TULCEA • în această lună. în 
Delta Dunării se desfășoară o sta
giune de dezbateri și spectacole

artistice. Organizată de consiliul 
județean de educație politică și 
cultură socialistă, manifestarea cu
prinde o gamă variată de acțiuni 
educative, urmate de spectacole 
susținute de artiștii tulceni laureati 
ai Festivalului național „Cîntarea 
României". (Neculai Amihulesei).

IAȘI • Sala „Victoria" din Iași 
adăpostește o interesantă expoziție 
a artiștilor plastici amatori, ma
nifestare cuprinsă în Festivalul na
țional „Cîntarea României". Sînt 
expuse peste 100 de lucrări de pic
tură, grafică, sculptură, tapiserie si 
artă aplicată. • Clinica I medicală 
din Iași a împlinit 100 de ani de 
existență. Evenimentul a fost mar
cat printr-o adunare festivă. în ca
drul căreia a fost trecută în revistă 
activitatea acestei prestigioase uni
tăți de învățămint, cercetare și 
asistentă sanitară. (Manole Corcaci).

VASLUI • In sala „Arta" a fost 
deschisă o expoziție cuprinzînd „Noi 
descoperiri arheologice și donații 
intrate în patrimoniul Muzeului ju
dețean". • La Casa de cultură a 
sindicatelor și în mai multe între
prinderi din municipiul-reședintă 
de județ s-a desfășurat un ciclu de 
manifestări politico-educative sub 
genericul „Săptămîna teatrului 
muncitoresc". • La căminele cul
turale Pungești, Murgeni și Zorleni 
au fost organizate. în cadrul Festi
valului filmului la sate, cicluri de 
filme pe tema : „Pentru o politică 
de pace, dezarmare și colaborare 
intre popoare". (Petru Neculai.

ARGEȘ • în comunele Dom

nești îi Vedea s-a desfășurat sim
pozionul : „România — factor activ 
în 1-uota pentru dezarmare, pentru 
promovarea unei păci trainice în 
Europa și in lume". • La Palatul 
culturii din Pitești a avut loc se
siunea de comunicări „Educația 
materialist-știintiflcă. cerință funda
mentală pentru formarea multilate
rală a personalității umane con
temporane". • O brigadă științifică 
județeană s-a întilnit cu oameni ai 
muncii din căminele de nefamiliști 
din Curtea de Argeș. Dialogul s-a 
purtat pe probleme de educație, 
cultură și știință. (Gheorghe 
Cirstea).

BIHOR • La Casa de cultură a 
sindicatelor din Oradea s-a desfă
șurat. sub genericul „Cîntarea 
României", a VIII-a ediția a festi-

valului-concurs „Mtndru-1 cîntecu-n 
Bihor". Organizatori — comitetul 
județean al U.T.C., in colaborare cu 
centrul de Îndrumare a creației 
populare și a mișcării artistice de 
masă. (Alexandru Peti).

BOTOȘANI • Timp de două zile, 
în orașul Săveni s-a desfășurat cea 
de-a Vl-a ediție a festivalului in- 
terjudețean al formațiilor teatrale 
de amatori. S-au remarcat actorii 
amatori ai caselor de cultură din 
Dorohoi și Botoșani, precum și 
cei ai căminului cultural din co
muna Laza, județul Vaslui. (Silvestri 
Ailenei).

SIBIU • Sub genericul „Pace 
pentru toți copiii .lumii", la Sibiu 
au fost vernisate două expoziții ju
dețene cu lucrări de artă plastică 
realizate de șoimi ai patriei și pio
nieri din județul Sibiu. (Nicolae 
Brujan).

„Fluierul și carnetul 
de amenzi au înlocuit, 
in mintea multora 
dintre noi, omul... Dar 
acolo, în intersecție, 
se află un om. Tînăr. 
sau mai în vîrstă, cu 
familie, cu copii, cu 
probleme. Un om care 
iși are propriile lut 
sentimente, cu sile 
mai bune și zile mai 
rele, cu bucurii și ne- ' 
cazuri. El e acolo. La' 
datorie... El ne dă li
niștea șl siguranța 
deplasării, cu sau fără 
mașină".

Am reprodus aceste 
rîndurl din introduce
rea cărții „Mirajul vo- 
lanuiui", apărută in E- 
ditura Sport-Turism. 
Autorul ei — Con
stantin Grădinara, co
lonel de miliție. înves
tit de ani de zile cu 
atribufii și răspunderi 
pe tărimul circulației 
rutiere — propune ci
titorilor o „călătorie" 
plină de peripeții, pe 
cit de atractivă, pe 
atit de instructivă și 
educativă, in modul de 
a gindi și a se com
porta, în cele mai di* 
ferite situații concre
te, al omului de la vo
lan. al pietonului, al 
agentului de circula
ție.

In cele 14 schițe- 
portret, povestiri sau 
veritabile scenarii de 
film de-a dreptul cap
tivante — spunetl-le 
cum vreți — autorul 
aduce în prim-planul 
atenției tot atitea in- 
timplări pline de învă
țăminte petrecute pe 
drumurile publice din 
Capitală și din (ară. 
Iată, de exemplu, cum 
un șofer începător, «n 
mecanic iresponsabil, 
o discuție iritantă și 
două pietre neobser
vate la timp puteau 
duce la un accident cu 
consecințe irecupera
bile, cum o șoferiță.

bravînd în „as al vo
lanului", intilnește un 
copac îndărătnic de pe 
marginea șoselei, care 
o trimite direct la spi
tal, cum un profesor 
transpiră abundent de 
emoții văzindu-se in 
postura de elev sau 
cum un doctor are un 
moment de ezitare și 
nu acordă asistentă 
unui grav accidentat 
In mijlocul drumului, 
care nu era. de fapt, 
decit un manechin, o- 
biect al unui test noc
turn. Un ploieștean 
devine, fără să vrea, 
detectiv. descoperin- 
du-și mașina furată 
după paltonul pe 
care-t purta un indi
vid șl, mai ales, după 
nasturii paltonului, iar 
un grăbit nevoie ma
re iși silește prietenul 
să apese pe accelera
ție, aducindu-l in sta
rea de a comite an 
grav accident. Nu lip
sesc din carte nici pa
ginile de umor consa
crate șoferilor care, a- 
semenea pescarilor și 
vinătorilor, iși poves
tesc isprăvile (desigur, 
imaginare) cu multă 
fantezie și... convinge
re. Unul pretinde că 
a „zburat" cu mașinu- 
ța lui peste o auto
dubă, iar in închipui
rea altuia pisica s-a 
transformat in... taur. 
„Milițian la, 12 ani" se 
intitulează istorisirea 
plină de poezie și can
doare despre un puști 
înfofolit care veghează 
pe un ger năpraznic 
traversarea corectă a 
colegilor săi. După 
cum, cu aceeași căldu
ră și înțelegere ni se 
dezvăluie frămintnrea 
agentului de circulație 
Vasile N. Vasile pus 
de comandantul său 
să vorbească unor ti
neri despre munca și 
experiența lui. Aflat 
tn pragul pensionării.

nu s-a gindit nicioda
tă că va ajunge și el 
„cineva", așa cum se 
întimplase cu fratele 
său mai mare, a cărui 
nevastă iși începea 
Ziua cu aceleași cuvin
te : „Cineva trebuie 
să ia lapte" ; „Cineva 
trebuie să cumpere 
piine" ; „Cineva trebu
ie sâ se ducă la..." Cu 
ajutorul familiei,
care-l iscodește și in- 
curajează, Vasile N. 
Vasile iși amintește și 
se gindește să vor
bească despre cum a 
salvat un copil, după 
care a stat o lună in 
spital, cum a mai ză
cut altă lună în spital 
pentru o altă viață 
salvată, cum... Dar iși 
amintește că a șt gre
șit o dată, cind s-a 
certat cu un... certă
reț, care a comis apoi 
un accident, și in ra
portul întocmit de el 
a scris cu mina lui : 
„De vină este șt plu
tonierul major Vasile 
N. Vasile", comen- 
tind apoi : „Vezi, și 
in munca noastră se 
poate greși, că oameni 
sintem. Dar la noi o 
greșeală poate deveni 
ceva grav, foarte grav. 
Noi trebuie să nu gre
șim. Trebuie !“.

Scrisă intr-un ritm 
alert, cursiv, cartea 
lui Constantin Grădi
nara „Mirajul volanu
lui" iși propune s<i a- 
tragă atenția, să aver
tizeze, să împlinească 
un act instructiv-edu- 
cativ, prin izbutite 
pagini de lectură re
confortantă. O invita
ție adresată, deopotri
vă, șoferilor și pieto
nilor, de a privi mai 
atent, cu sporit simț 
civic, strada și lumea 
ei, oamenii In unifor
me alb-albastre aflați 
mereu la datorie.

Petre POPA



Încheierea convorbirilor
și instaurarea ordinii și disciplinei

polonia: Măsuri pentru normalizarea situației

Puternic răsunet internațional al demersului României socialiste 
împotriva cursei înarmărilor, pentru înțelegere și colaborare pe 

continentul nostru și în întreaga lume
inițiativele românești în favoarea păcii și a dezarmării continuă 

să fie evocate in presa mondială. Este evidențiată concepția pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu potrivit căreia, prin lupta unită a po
poarelor, este posibilă preintimpinarea unui conflict nuclear. Ziare, pe
riodice, agenții de presă și posturi de radio și televiziune marchează 
profundul umanism al noii inițiative de pace a conducătorului țării 
noastre - prezent și în recentele interviuri acordate unor ziare ita
liene ca și în cuvîntările rostite la marea adunare pentru pace, 
dezarmare și colaborare de la București, la alte evenimente petrecute 
in ultima lună în țara noastră, .

Publicînd. sub titlul „Pentru o 
Europă fără rachete", interviul 
acordat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. cotidianul „IL POPOLO" 
inserează si o fotografie din timpul 
interviului. Intr-o notă, ziarul re
levă : „După marele mars pentru 
pace de la București, președintele 
României expune. în acest inter
viu acordat exclusiv ziarului nostru, 
punctele sale de vedere asupra 
principalelor probleme ale actuali
tății politice si economice interna
ționale". subliniind că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. spunînd un NU 
hotărît armelor nucleare în Europa, 
cere ca statele europene să fie 
implicate în tratativele 
U.R.S.S. de la Geneva.

Ziarul „CORRIERE DELLA 
SERA" publică interviul acordat de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu tri
misului său special, sub titlul „Pre
ședintele român cere : Unitate pen
tru pace a popoarelor din Est si 
Vest — trebuie să creăm o Eu
ropă fără armamente atomice". In
tr-o notă a ziarului se subliniază, 
de asemenea, că. în interviul său. 
președintele Nicolae Ceaușescu. 
renetind propunerile privind reali
zarea în Balcani a unei zone a 
colaborării pașnice, a confirmat că 
trebuie să se tină seama de decla
rațiile lui L. I. Brejnev și R. Reagan 
pentru a se ajunge la rezultate 
acceptabile în tratativele de la Ge
neva.AGENȚIA AUSTRIACA DE PRE- 
SÂ A.P.Â. subliniază faptul că. în 
interviurile apărute în două ziare 
italiene, conducătorul român de 
partid si de stat. Nicolae Ceaușescu. 
s-a pronunțat pentru o mișcare pen
tru pace comună în Est si Vest, 
precum si pentru o Europă fără 
arme atomice. De asemenea, scrie 
A.P.A., în interviul acordat co
tidianului „Corriere della Sera" 
din Milano, președintele Nicolae 
Ceausescu a dat o caldă apreciere 
marilor mișcări pentru pace din 
Europa, arătînd că ele reflectă „o 
înaltă conștiință politică".

In aceste mișcări îsi găsește ex
presia faptul că popoarele înțeleg 
necesitatea „că trebuie să acționeze 
cu toată puterea pentru a-si asigu
ra dreptul fundamental la existen
tă si viată". Oamenii din Est si 
din Vest care luptă pentru pace 
sînt confruntat! cu aceleași perico
le si au aceleași obiective. De aceea, 
ei ar trebui să meargă „mînă în 
mînă în lupta pentru pace".

Președintele României. Nicolae 
Ceausescu, s-a pronunțat pentru 
transformarea Balcanilor într-o 
zonă lipsită de arme nucleare si 
a afirmat că mișcările de pace, din 
Vest si din Est. trebuie să se 
unească pentru a realiza stabilitate 
în Europa — relevă și AGENȚIA 
„REUTER". într-un interviu acor
dat ziarului milanez „Corriere della 
Sera", conducătorul statului român 
a declarat că „marile mișcări de 
pace din Europa reflectă o înaltă

S.U.A. —

conștiință politică, faptul că po
poarele înțeleg tot mai bine că tre
buie să acționeze cu toată puterea 
pentru a-si asigura dreptul fun
damental la existentă si viată". 
Președintele României — scrie 
..Reuter" — a adăugat că este ne
cesar ca popoarele din Vest si din 
Est să meargă mînă în mînă în 
lupta pentru pace. Președintele 
României a reafirmat necesitatea 
unității cît mai depline a Europei 
în lupta pentru pace si a adresat, 
totodată, direct popoarelor din 
Balcani un ariei pentru realizarea 
unei zone a colaborării pașnice, fără 
armament atomic.

AGENȚIA FRANCE PRESSE re
levă că președintele Republicii So
cialiste România. Nicolae Ceausescu, 
s-a pronunțat. într-un interviu acor
dat cotidianului italian „11 Popolo", 
Dentru reducerea „la nivelul cel 
mai scăzut" a armamentelor nu
cleare în Europa.

AGENȚIA VEST-GERMANA DE 
PRESA D.P.A. evidențiază faptul 
că, într-o convorbire cu premierul 
landului Baden-Wiirttemberg, Lo
thar Spâth, șeful statului român a 
reafirmat inițiativa sa privind opri
rea cursei înarmărilor, diminuarea 
arsenalelor de arme nucleare și a 
rachetelor din Europa. „Spăth — 
scrie D.P.A. — care este și vicepre
ședinte al conducerii federale a 
U.C.D., a apreciat că președintele 
român este un important partener 
de dialog, ale cărui curajoase luări 
de poziție pentru oprirea cursei 
înarmărilor au fost urmărite cu a- 
tenție și salutate și în R.F.G.".

Cotidianul „LE DROIT" din Ot
tawa a publicat un articol intitu- 

' lat „Pacea mondială și dezarmarea", 
consacrat aproape integral acțiuni
lor din România. în care se spune, 
printre altele : „Gigantica mani
festare de la București constituie 
un sprijin popular al inițiativelor 
de pace și pentru dezarmare ale 
președintelui Nicolae Ceaușescu".

„Șeful statului român a cerut ca 
echilibrul de forțe în Europa să fie 
atins printr-o reducere a armelor 
existente, și nu prin amplasarea de 
altele noi" — subliniază ziarul • 
menționat.

Numeroase publicații de limbă a- 
rabă, engleză și franceză din R.A. 
Egipt au prezentat, în ultimul timp, 
ample știri și comentarii pe margi
nea declarațiilor șefului statului ro
mân, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în legătură cu problemele păcii, 
dezarmării și securității în Europa. 
Astfel, ziarul „EGYPTIAN MAIL" 
publică pe larg extrase din interviul 
acordat de președintele Nicolae 
Ceaușescu cotidianului „Corriere 
della Sera", subliniind, îndeosebi, 
concepția constructivă a României 
privind dreptul fundamental al po
poarelor la existentă și la viață, 
necesitatea unirii tuturor popoarelor 
confruntate cu aceleași pericole și 
avînd aceleași aspirații. Totodată, 
ziarul egiptean elogiază propunerea

președintelui Nicolae Ceaușescu de 
a face din Balcani o zonă lipsită 
de arme nucleare.

Revistele egiptene de mare 
iiraj „AL-MUSSAWAR" și „AKHER 
SAA" publică, alături de portretul 
președintelui României, articole des
pre concepția acestuia privind pacea 
și dezarmarea nucleară.

Sub titlul „300 mii de români au 
cerut dezarmare", cotidianul co
lumbian „EL TIEMPO" a publicat 
un articol, însoțit de portretul to
varășului Nicolae Ceaușescu. în care 
sînt menționate inițiativele de pace 
ale președintelui României. Se ara
tă că la marea adunare populară 
de la 5 decembrie din București, 
președintele Nicolae Ceaușescu a 
rostit o amplă cuvîntare, iar mul
țimea a scandat în repetate rînduri 
„Ceaușescu—pace". Au fost eviden
țiate, totodată, mesajele adresate 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu to
varășului Leonid Brejnev și pre
ședintelui Ronald Reagan.

In Japonia, ziarul „AKAHATA", 
organ al Partidului Comunist Ja
ponez, a publicat un amplu articol 
relatînd detaliat desfășurarea ma
rii adunări populare de la Bucu
rești, cu participarea a peste 300 000 
de oameni, cuvîntarea animată de 
sentimentul responsabilității pentru 
soarta păcii, pentru soarta omeni
rii. pe care președintele Nicolae 
Ceaușescu a rostit-o cu acest pri
lej. Se subliniază dorința exprima
tă de șeful statului român ca la 
procesul de dezarmare, la negocie
rile, ce au loc la Geneva să parti
cipe, într-o formă sau alta, toate 
popoarele Europei, direct și vital 
interesate în eliminarea amenință
rii atomice ce plutește asupra con
tinentului european. Ziarul scoate 
in evidență 
ei pe care 
România o 
cii în lume.

Un trimis ______ _
de radioteleviziune — NIPPON HO- 
SO KYOKAI — reîntors dintr-o vi
zită în România, a prezentat un 
amplu telereportaj dedicat tării 
noastre.

„Poziția României" este titlul sub 
care ziarul argentinian „CLARIN" 
publică un comentariu semnat de 
Emestina Herrera de Noble, direc
torul acestui cotidian, în care se 
fac aprecieri cu privire la poziția 
României în problema dezarmării 
și păcii.

Amintind de demonstrațiile pen
tru pace care s-au succedat în Eu
ropa, în ultima vreme, autoarea 
scoate în evidență importanța ma
nifestației de Ia București, la care a 
luat cuvîntul șeful statului român. 
„Nicolae Ceaușescu — se spune în 
comentariu — a exprimat necesita
tea de a-i denunța pe cei ce pre
gătesc un război atomic, înainte de 
a fi prea tîrziu, de a se acționa 
pentru reducerea arsenalului nu
clear din Europa și de a se urmări 
realizarea de pași concreți la ne
gocierile de la Geneva dintre 
U.R.S.S. și S.U.A."

In ultimele zile. TELEVIZIUNEA 
AUSTRALIANA a difuzat. _ în ' ca
drul programelor de actualități, ima
gini de la marea adunare populară 
de la București. Manifestarea din 
capitala României a constituit, tot
odată. tema unor comentarii 
zate de principalele 
radio australiene.

și Helmut Schmidt
BERLIN 14 (Agerpres). — In co

municatul comun dat publicității la 
încheierea convorbirilor oficiale din
tre Erich Honecker, secretar general 
al C.C. al P.S.U.G.. președintele Con
siliului de Stat al R. D. Germane, și 
Helmut Schmidt, cancelarul federal al
R. F. Germania, se arată că, în timpul 
vizitei efectuate în R.D.G. de șeful 
guvernului vest-german, a fost efec
tuat un amplu schimb de opinii a- 
supra stadiului și posibilităților de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două state germane, precum și cu 
privire la unele probleme interna
ționale actuale. Documentul, transmis 
de agenția A.D.N.. subliniază convin
gerea părților că dialogul dintre state 
are o importantă deosebită, mai ales 
în actuala situație internațională.

în pofida unor deosebiri de opinii 
— care se mențin în continuare — 
părțile au reafirmat hotărîrea de a 
continua eforturile vizînd instaurarea 
de relații de bună vecinătate. în in
teresul păcii 
spre binele 
state.

Părțile au 
ca reuniunea de la Madrid să se în
cheie cît mai curînd. cu rezultate po
zitive. Ele au subliniat, de asemenea, 
importanta măsurilor privind limita
rea înarmărilor și dezarmarea, salu- 
tînd, totodată, începerea 
de Ia Geneva dintre
S. U.A. privind limitarea 
lor nucleare în Europa.

In cadrul convorbirilor au fost a- 
bordate și probleme specifice între 
cele două state germane.

Si securității in Europa, 
cetățenilor celor două
apreciat că este necesar

tratativelor 
U.R.S.S. și 
armamente-

beijing: încheierea
sesiunii Adunării Naționale 
a Reprezentanților Populari 

a R. Pi Chineze

GENEVA

„Sînt necesare măsuri pentru 
a se pune capăt escaladării înarmărilor" 

Simpozion Pugwash pe tema rachetelor nucleare 
cu rază medie de acțiune

GENEVA 14 (Agerpres). — La Ge
neva au avut loc lucrările simpo
zionului organizat de mișcarea 
Pugwash pe tema rachetelor nu
cleare cu rază medie de acțiune în 
Europa. Au luat parte delegați din 
țările europene. S.U.A. si Canada. 
Din tara noastră a participat amba
sadorul Constantin Ene.

Dezbaterile au pus in lumină în
grijorarea profundă fată de cursa 
înarmărilor nucleare pe continentul 
european, necesitatea adoptării unor 
măsuri concrete de natură să opreas
că și să inverseze, pînă nu va fi 
prea tîrziu. cursul periculos al esca
ladei’ nucleare.

Reprezentantul român a înfățișat 
amplele acțiuni întreprinse in țara 
noastră, la inițiativa președintelui 
Nicolae Ceaușescu, în favoarea pă
cii și dezarmării în Europa, a adop
tării unor măsuri de dezarmare nu
cleară pe continent. El a subliniat 
necesitatea ca la negocierile ce au 
început la Geneva să poată participa, 
sub o formă sau alta, toate țările 
europene care sînt vital interesate 
în obținerea unor rezultate concrete.

Au fost, de asemenea, prezentate 
preocupările oamenilor de știintă din

<......................... .... -

România în acest domeniu, care s-au 
materializat prin organizarea. 
București, sub înaltul patronaj 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
simpozionului. „Oamenii de știință 
pacea".

Ideile si pozițiile promovate 
România s-au bucurat de un ecou 
deosebit de favorabil. participantii 
subliniind importanta pe care o au 
inițiativele românești, largile acțiuni 
ale poporului român, în contextul 
acțiunilor ce se întreprind de 
publică mondială în vederea 
nării pericolului unui conflict 
nuclear pustiitor.

la 
al 
a 
și

de

opinia 
elimi- 

termo-

- în-CETATEA VATICANULUI.
tr-o declarație făcută duminică, papa 
loan Paul al II-lea a afirmat că in 
actuala situație din lume „singura 
opțiune morală si umană o repre
zintă reducerea armamentelor nu
cleare Dină la înlăturarea lor defini
tivă". Suveranul nontif a arătat, tot
odată. că înlăturarea armamentelor 
nucleare trebuie realizată cu contri
buția tuturor părților interesate, cu 
acordul lor explicit si prin accepta-, 
rea unui control efectiv.

ORIENTUL MIJLOCIU
• o hotărire a guvernului israelian • 

carea de urgentă a Consiliului
Siria a cerut convo- 
de Securitate

(Agerpres). — Gu- 
a hotărît.' luni, să

AVIV 14
Israelului _ 
legislația israeliană in teri- 

înăltimilor

TEL 
vernul 
„aplice 
toriul ocupat din zona 
Golan" — informează agențiile inter
naționale de Dresă.

Un proiect de lege în acest sens 
a fost prezentat de primul ministru. 
Menahem Begin. în parlament 
(Knesseth). Dentru a fi aprobat prin- 
tr-o procedură de urgentă.

agenția siriană de presă 
confirmă intențiile anexio- 
Israelului". Ea intervine 
intensificării luptei locui- 

din Golan împotriva

transmite 
Sana — 
niște ale 
„in urma 
torilor arabi __
ocupației israeliene“.

semnificația contribuți- 
o țară socialistă ca 
aduce la apărarea pâ-
al Societății naționale

difu-
posturi de

(Agerpres)

Centenarul Enescu
In sala de concerte din Roma 

a Radioteleviziunii 
avut loc un concert dedicat cen
tenarului nașterii 
Enescu. Orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii și basul român 
Pompei Hărășteanu au interpre
tat, sub bagheta dirijorului Ion 
Baciu, Rapsodia I in la major, 
cintece pe versuri de Clement 
Marot și Suita nr. 1 in do ma
jor op. 9 de George Enescu.

De asemenea, in orașul spa
niol Malaga, directorul Filarmo
nicii din localitate, Octav 
Calleya, a conferențiat despre 
personalitatea și opera marelui 
muzician român.

italiene a
lui George

NAȚIUNILE UNITE 14 (Agerpres). 
— Siria a cerut convocarea de ur
gentă a Consiliului de Securitate al 
O.N.U. pentru a examina hotărîrea 
Guvernului Israelului de a aplica 
legislația israeliană in regiunea ocu- 
pată a înălțimilor Golan. Această 
măsură „agresivă și expansionistă —

CAIRO 14 (Agerpres). — Un purtă
tor de cuvînt al Ministerului Aface
rilor Externe al Egiptului, citat de a- 
genția M.E.N., a declarat că hotărîrea 
guvernului israelian de a aplica le
gislația israeliană în teritoriul ocu
pat din Golan constituie o încălcare 
a rezoluțiilor Consiliului de Securi
tate al O.N.U., a acordurilor de la 
Camp David. „Egiptul — a spus el — 
respinge această măsură ilegală, ce 
constituie o lovitură dată spiritului 
și eforturilor de pace în regiune-'.

BEIJING 14 (Agerpres). — Lucră
rile sesiunii Adunării Naționale a Re
prezentanților Populari a R. P. Chi
neze au luat sfîrșit. duminică, la 
Beijing. După cum precizează agenția 
China Nouă. în cadrul ultimei sale 
ședințe, forul legislativ a adoptat o 
serie de rezoluții. între care și cele 
în care aprobă raportul cu privire la 
situația economică prezentă și la prin
cipiile construcției economice viitoare 
a Chinei, prezentat in fata deputatilor 
de premierul Zhao Ziyang, raportul 
Consiliului de Stat cu privire la re
zultatele finale ale bugetului pe 1980 
și îndeplinirea estimărilor financiare 
pe 1981. amînarea examinării proiec
tului de revizuire a constituției, pre
cum și o serie de alte rezoluții și legi.

Sesiunea l-a ales pe Chu Hsueh-fan 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al A.N.R.P.

Ședința Comisiei C.A.LR. 
pentru colaborare 

in domeniul 
metalurgiei neferoase
BUDAPESTA 14 (Agerpres). — La 

Budapesta au luat sfîrșit lucrările 
celei de-a 55-a ședințe a Comisiei 
permanente a C.A.E.R. pentru colabo
rare în domeniul metalurgiei neferoa
se. la care au participat delegații 
din țările membre ale C.A.E.R. și 
din R.S.F. Iugoslavia.

Comisia a examinat sarcinile ce 
decurg din hotăririle Sesiunii Con
siliului si ale Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.. adoptate în ultima pe
rioadă : stadiul realizării acțiunilor 
cuprinse în programele speciale de 
colaborare oe termen lung, referitoa
re la asigurarea necesarului tarilor 
membre ale C.A.E.R. cu unele ma
terii prime neferoase : problemele le
gate de organizarea colaborării Den
tru asigurarea necesarului țărilor 
membre cu utilaie metalurgice mo
derne si noi reactivi de flotatie : re
zultatele colaborării în domeniul 
schimburilor de semifabricate ne
feroase. metale rare si materiale se
miconductoare si cu proprietăți fizi
ce deosebite s.a. Au fost adoptate 
măsuri corespunzătoare privind in
tensificarea si lărgirea colaborării 
multilaterale.

Comisia a aprobat direcțiile prin
cipale privind organizarea colaborării 
între țările interesate în domeniul 
specializării si cooperării în produc
ție oe o perioadă de perspectivă în
delungată si a adoptat planul său 
de lucru pe anii 1982—1983.

Program de măsuri destinat redresării economiei grecești
ATENA 14 (Agerpres). — Intr-un 

discurs televizat, rostit duminică 
seara, primul ministru al Greciei. 
Andreas Papandreu. a prezentat pri
ma parte a unui program de măsuri 
destinat redresării economiei, afecta
tă. după cum a subliniat el. de e- 
rorile administrațiilor precedente si 
de repercusiunile crizei economice pe 
plan mondial. Premierul a precizat 
că obiectivele prioritare sînt revi- 
talizarea principalelor sectoare eco
nomice, 
creștere 
ducerea 
in 1982. 
tuatiei

nituri reduse. El a menționat, de 
asemenea, că se vor acorda facili
tăți de credit si întreprinderilor mici 
si miilocil. estimind că redresarea 
acestora este esențială pentru dez
voltarea economică generală a tării.

Premierul grec a afirmat că. în- 
ceoînd cu luna mai anul viitor, va 
fi aplicat un sistem de indexare a 
salariilor în funcție de rata infla
ției si. că se va îmbunătăți sistemul 
de asigurări sociale.

prin realizarea unui ritm de 
anual de 2.5 la sută, re- 

ratei inflației sub 20 la sută 
precum si ameliorarea si- 

categoriilor sociale cu ve-

PORTUGALIA

împotriva scumpirii 
vieții și a șomajului

LISABONA 14 (Agerpres). — La 
chemarea Confederației Generale a 
Muncitorilor Portughezi — Intersin- 
dicala Națională — în peste 40 de 
centre urbane din Portugalia au fost 
organizate ample demonstrații ale 
unor laigi pături salariate împotriva 
scumpirii vieții si a șomajului. După 
cum relevă agenția France Presse. la 
manifestația desfășurată la Lisabona 
au participat aproximativ 500 000 de 
persoane.

In Portugalia, prețurile au crescut 
cu 24,6 la sută în primele nouă luni 
ale acestui an. iar numărul șomerilor 
era la sfîrsitul lunii trecute de 
386 000. ceea ce reprezintă 9 la sută 
din totalul populației active a aces
tei țări.

După cum a anunțat agenția de presă poloneză 
P.A.P., in dimineața zilei de 13 decembrie, generalul 
de armată W. Jaruzelski, prlm-secretar al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Unit Polonez, președintele Consi
liului de Miniștri și ministru al apărării naționale, a 
anunțat la posturile de radio poloneze că, în legătură 
cu agravarea situației politice din țară, prin decret al 
Consiliului de Stat al R. P. Polone, potrivit constituției, 
a fost creat Consiliul militar pentru salvare națională 
și s-a instaurat starea de asediu pe întreg teritoriul 
Poloniei. Au fost luate măsuri pentru a se asigura 
liniștea internă, ordinea și securitatea populației 
și a țării, funcționarea normală a administrației 
și economiei, aprovizionarea corespunzătoare a popu
lației ; s-a suspendat temporar activitatea sindicatelor; 
a fost izolat preventiv un grup de persoane care ame
nință securitatea statului, îndeosebi activiști extremiști 
ai sindicatului „Solidaritatea" și ai unor organizații 
antiguvernamentale ilegale ; au fost izolate, totodată, 
persoane care poartă răspunderea nemijlocită pentru 
erorile săvirșite în anii ’70.

Proclamația relevă că toate tratatele și înțelegerile 
internaționale încheiate de R.P. Polonă rămin in 
vigoare.

După cum relatează agenția P.A.P., sub președinția 
lui W. Jaruzelski, a avut loc o ședință a Consiliului de 
Miniștri al R.P: Polone, in cadrul căreia a fost exami
nată situația creată in țară in urma proclamării stării 
de asediu. Consiliul de Miniștri a stabilit principiile 
activității guvernului și sarcinile cele mai urgente care 
decurg din situația actuală excepțională.

In cadrul unei conferințe de presă pentru ziariștii 
străini,1 Jerzy Urban, reprezentantul guvernului pen
tru problemele presei, a arătat că în țară domnește 
calmul și că ultimele evenimente nu s-au soldat cu 
victime. Suspendarea activității tuturor sindicatelor — 
a precizat reprezentantul guvernului — 
scoaterea acestora în afara legii, starea

nu înseamnă 
de asediu re-

prezentind 
mat și cu 
în politica externă a guvernului polonez.

In cursul zilei de luni, autoritățile au adoptat — in 
virtutea 
hotărîri. 
de Stat 
crime și 
că, față 
oferită in acest fel de a-și îndeplini conștiincios îndato
ririle constituționale de cetățeni și vor încălca din nou 
ordinea de drept, acțiunea de grațiere a faptelor lor 
va fi anulată, iar cei vinovați vor fi pedepsiți cu toată 
asprimea, potrivit legii.

Consiliul de Miniștri a adoptat și o serie de hotărîri, 
privind regimul comunicațiilor, introducerea regimului 
de militarizare în unele unități ale administrației de 
stat și economiei naționale, cum ar fi căile ferate, 
transportul auto interurban, poșta, telegraful, telefonul, 
stațiile de radio și televiziune, întreprinderile de co
mercializare a produselor petroliere, complexele por
tuare, întreprinderile energetice etc. A fost stabilită, de 
asemenea. îndatorirea tuturor recruților și rezerviștilor 
de a se supune, în caz de nevoie, obligativității servi
ciului militar.

După cum comunică agenția P.A.P., activitatea Con
siliului de Stat, a Seimului și guvernului se desfășoară 
normal.

In prima zi de lucru după decretarea stării de asediu, 
transmite aceeași agenție, situația de pe aproape întreg 
cuprinsul Poloniei este calmă. Potrivit aprecierilor 
preliminare, marea majoritate a oamenilor muncii a 
început lucrul într-o atmosferă de liniște. Se depun 
eforturi că activitatea in toate întreprinderile să se 
desfășoare fără întreruperi. Aprovizionarea cu produ
sele alimentare de bază se desfășoară normal, in multe 
cazuri mai bine decit in zilele precedente.

o măsură cu caracter temporar. S-a reafir- 
acest prilej că nu vor interveni modificări

drepturilor lor constitutionale — o serie de 
Intre acestea se înscrie Decretul Consiliului 

de grațiere generală și de prescriere a unor 
infracțiuni administrative. Decretul subliniază 
de persoanele care nu vor folosi posibilitatea

Cuvîntarea tovarășului IV. Jaruzelski
Arătînd că ultimele evoluții din 

Polonia au apropiat tara de o ca
tastrofă, tovarășul W. Jaruzelski a 
subliniat că perioada ultimelor luni 
a fost. pentru guvern o perioadă de 
luptă cu uriașe greutăți pentru înde
plinirea sarcinilor. Din nefericire, 
economia a fost transformată într-o 
arenă a luptei politice. Conducerea 
„Solidarității" nu s-a așezat la masa 
tratativelor.. Declarațiile făcute la 
Radom, ședința de la Gdansk au 
dezvăluit pînă la capăt intențiile ade
vărate? ale cercurilor ei conducătoare. 
Aceste intenții se confirmă la scara 
de .masă a practicii de fiecare zi, 
prin creșterea agresivității extremiș
tilor. prin intențiile lor vădite de dis
trugere totală a puterii socialiste de 
stat poloneze.

Cît putem să așteptăm trezirea ? 
— a spus vorbitorul, subliniind că 
uneori moderația sî răbdarea au 
existat chiar în prea mare măsură. 
Cît de mult mina întinsă spre acord 
va fi întîmpinată cu pumnul? Intr-o 
asemenea situație, lipsa de acțiune ar 
constitui o crimă față de ponor.

Trebuie să punem stavilă căilor 
spreț confruntare pe care ș-au situat 
deschis liderii „Solidarității". A- 
venturiștilor trebuie să Ji se lege 
miinile înainte ca ei să arunce patria 
în prăpastia luptei fratricide.

Poporul — a subliniat W. Jaru-

spre 
spre
— a 

să

zelskî — are suficientă forță, sufi
cientă înțelepciune pentru a dezvolta 
un sistem democratic, operational, de 
conducere socialistă. Consiliul militar 
de salvare națională nu înlocuiește 
organele constituționale ale puterii. 
Unica lui sarcină este menținerea 
ordinii de drept în stat, crearea ga
ranțiilor executive care să facă po
sibilă restabilirea ordinii și discipli
nei. Aceasta este singura cale 
inițierea ieșirii tării din criză, 
salvarea statului.

Apelarea la ajutorul armatei 
continuat vorbitorul — trebuie
aibă, și are. numai un caracter vre
melnic. extraordinar. Armata nu va 
înlocui mecanismele normale ale de
mocrației socialiste. Dar democrația 
poate exista și poate fi dezvoltată în
tr-un stat puternic. al legalității. 
Anarhia este negarea, este dușmanul 
democrației.

Un rol deosebit revine membrilor 
de partid. în pofida greșelilor săvîr- 
șite și a înfrîngerilor amare, partidul 
va continua să rămină în procesul 
modificărilor istorice o forță activă, 
creatoare. îndeplinindu-și misiunea 
sa istorică, colaborînd fructuos cu 
forțele aliate, partidul trebuie să se 
sprijine pe oameni onești, modești și 
curajoși, care să merite in orice loc 
denumirea de luptători pentru echita
te socială, pentru binele tării.

■»

Țelul fundamental ce-i unește pe 
toți polonezii responsabili, pe toti cei 
ce gindesc este patriotismul, necesi
tatea întăririi independentei cucerite 
cu atita trudă, respectul fată de pro
priul stat — a relevat vorbitorul, 
subliniind in continuare : Liniștea, 
este condiția de bază de la care tre
buie să începetn un viitor mai bun., 
Sintem o țară suverană. Din această 
criză trebuie să ieșim prin propriile 
forțe. Cu miinile noastre trebuie să 
înlăturăm pericolul.

Adresindu-se țărilor socialiste. în 
cuvîntare se exprimă, o înaltă apre*. 
ciere pentru încrederea si ajutorul, 
permanent al acestora si se sublinia
ză că Polonia își va respecta ferm 
alianțele din care face parte, va ră* 
mine un membru de nădejde în rîn- 
dul popoarelor socialiste și. în același 
timp, va dezvolta relații bune, prier 
tenești. cu celelalte țări.

în încheiere, vorbitorul a lansat 
apelul de a se manifesta înțelegere 
fată de condițiile de excepție care au 
apărut in Polonia, fată de măsurile 
excepționale care s-au dovedit ne
cesare. Acțiunile noastre — a arătat 
el — urmăresc un singur scop : înlăr 
turarea amenințării interne si. prin 
aceasta, preîntîmpinarea pericolului 
la adresa păcii și a colaborării inter
naționale.

PENTRU 0 POLONIE SOCIALISTĂ PROSPERĂ, LIBERĂ SI INDEPENDENTĂ
ranitatea țării, să se acționeze într-o 
deplină unitate pentru a asigura 
mersul ferm înainte al Poloniei pe 
calea socialismului".

Sintem convinși că. unindu-se. mo- 
bilizindu-și energiile, forțele, acțio- 
nind în spiritul răspunderii celei 
mai înalte față de destinele patriei, 
față de interesele supreme ale na
țiunii, oamenii muncii din această 
țară pot continua cu succes opera 
măreață începută cu trei decenii și 
jumătate in urmă 
re a unei Polonii demne, libere și 
prospere, a unei 
puternice, ocupînd locul ce i se cu-, 
vine în rindul statelor socialiste, al 
tuturor națiunilor lumii. Polonia .își 
va îndeplini astfel rolul ce-i revine 
în cadrul alianțelor sale cu țărilej 
socialiste, se va afirma tot mai muli 
ca forță activă în Europa, pentru 
îndeplinirea politicii de dezarmare, 
destindere și pace, pentru o lume 
mai bună și mai dreaptă pe planeta 
noastră.

Prin întărirea participării active 
clasei muncitoare, a poporului 
conducerea societății, la apărarea 
înflorirea proprietății socialiste, 
dezvoltarea forțelor de producție 
perfecționarea organizării societății, 
a relațiilor sociale noi. sub condu
cerea Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez, se va întări tot mai puternic 
unitatea întregului popor, vor triumfa 
forțele sociale înaintate ale Poloniei, 
se va asigura întărirea puterii eco
nomice a tării, a independentei si 
suveranității ei naționale.

Ca prieteni sinceri și aliat! ai 
poporului polonez, în spiritul tradi
ționalelor relații de prietenie si soli
daritate existente intre partidele, po
poarele și țările noastre, al idealurilor 
comune ale făuririi noii orînduiri 
socialiste, clasa muncitoare din Româ
nia. întregul nostru popor îsi exprimă 
speranța că măsurile adoptate recent 
vor duce la depășirea dificultăților 
grave create în Polonia, vor contribui 
la instaurarea unui climat de ordine, 
liniște și muncă creatoare, care să 
permită rezolvarea de către partidul 
și statul polonez, de către poporul 
polonez însuși a problemelor sb difi
cultăților mari prin care trece tara, 
la 
pe 
la 
în 
Și

stat. de 
posibilă 
în Po-

nartidul 
în repe-

Opinia publică din tara noastră a 
luat cunoștință de declarația făcută 
de premierul polonez. Wojciech Ja
ruzelski, la posturile de radio 
precum si de decretul Consiliului de 
Stat al Poloniei prin care în această 
tară s-a instaurat starea de asediu . 
si s-a creat Consiliul militar pentru 
salvare națională, cu sarcina de a 
menține ordinea de drept în 
a crea "garanții care să facă 
restabilirea vieții normale 
lonia.

După cum este cunoscut, 
si statul nostru si-au expus
tate rînduri poziția în legătură cu 
desfășurarea evenimentelor din Polo
nia, subliniind clar că nu doresc să 
se amestece în treburile interne ale 
acestei țări, să dea lecții partidului 
si poporului polonez si că proble
mele deosebit de complexe si grave 
create în această tară trebuie si Pot 
fi sdlutionate de către poporul polo
nez însusi. de către forțele social- 
politice interne ale Poloniei.

Opinia publică din tara noastră a 
privit cu îngrijorare legitimă evolu
ția nefastă a activității forțelor 
antisocialiste. care au dus progresiv 
la dezorganizarea tot mai adîncă a 
vieții economice, cu repercusiuni 
grave asupra intereselor vitale ale 
maselor de oameni ai muncii, au 
introdus haosul în viata social-poli- 
tică. • punînd în gravă primejdie 
cauza construcției socialiste, cauza 
propășirii, libertății și independentei 
Poloniei.

în declarația radiodifuzată a pre
mierului W. Jaruzelski se înfățișează 
pe larg cauzele care au determinat 
măsurile excepționale luate în Polo
nia. faptul că „grevele, pregătirea 
grevelor, acțiunile de protest au de
venit reguli", că „haosul si demorali
zarea au căpătat proporții de ca
tastrofă și poporul a ajuns la limita 
răbdării psihice", că ultimele decla
rații ale liderilor extremiști ai sindi
catului „Solidaritatea" au dezvăluit 
pînă la capăt intențiile adevărată ale 
acestor cercuri, „inteptii vădite pen
tru distrugerea totală a puterii socia
liste de stat poloneze".

Proclamația Consiliului
pentru salvare națională relevă 
măsurile adoptate au drept scop 
„asigure liniștea internă, ordinea 
securitatea populației și a tării, 
asigure functionarea normală a ad

militar 
că 
să 
Si 
să

luat măsuri, de asemenea, pentru 
aprovizionarea corespunzătoare a 
populației, împotriva speculei și a 
infracțiunilor de orice fel.

Este un adevăr unanim recunoscut 
că în anii construcției socialiste po
porul polonez a obținut succese re
marcabile în făurirea vieții sale noi, 
în dezvoltarea economico-socială a 
patriei, că si-a creat un puternic 
potential de producție socialist si 
— făcind să renască din ruine țara 
pirjolită de război — a asigurat un 
nivel de viață ridicat maselor 
populare. Polonia și-a dobindit, 
de asemenea, un binemeritat pres
tigiu internațional, și-a întărit in
dependenta si suveranitatea națio
nală, s-a afirmat tot mai puternic 
ca o forță însemnată a păcii și cola
borării în Europa și în lume. Este 
evident că acțiunea forțelor antiso
ciale a fost și este de natură să pună 
grav în pericol aceste cuceriri ale 
poporului polonez, urmărește să ducă 
la slăbirea Poloniei, a suveranității 
sale naționale, la abaterea sa de pe 
calea progresului economico-social, a 
dezvoltării socialiste libere și pros
pere.

Așa cum este știut, marile realizări 
din ultimele trei decenii și jumătate 
au fost obținute sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez 
prin unirea eforturilor creatoare ale 
tuturor oamenilor muncii.

Partidul și guvernul țării noastre, 
poporul român consideră că Polonia 
dispune de forțele necesare în stare 
să asigure restabilirea situației, crea
rea unei atmosfere de liniște, de or
dine și disciplină, de muncă creatoa
re — singura sursă a avuției națio
nale, a bunăstării poporului, a forței 
și trăiniciei orînduirii socialiste, a 
statului polonez. Realizarea acestor 
condiții de dezvoltare depinde, evi
dent, de poporul polonez însuși.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele Re
publicii Socialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. a arătat recent :

, ,.Ca tovarăși și prieteni, dorim să ne 
adresăm muncitorimii, intelectuali
tății, țărănimii, poporului polonez, 
cu sentimente de prietenie și solida
ritate, și să le spunem deschis că, 
după părerea noastră, inlăturarea 
greșelilor și lipsurilor impune să se 
acționeze cu cea mai înaltă răspun
dere față de viitorul socialist al Po
loniei, față de independența și suve-

opera de făuri-
Polonii socialiste;

a 
la 
si 
la 
si

continuarea drumului ei neabătut 
calea luminoasă a comunispiului. 

creșterea forței și rolului Poloniei 
rindul țărilor socialiste, in Europa 
în întreaga lume.ministrației și a economiei". S-au
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e scurt

acord cu privire Ia constituirea unei 
comisii mixte pentru agricultură.

CONVORBIRI. La 
avut loc 
Gromîko,

L

CONFERINȚA CONSACRATA ROMÂNIEI. Directorul Institutului 
„Mateas Romero", ambasador dr. Cesar Sepulveda, a evidențiat politica 
externă a României, de destindere, cooperare internațională și de apărare 
a păcii, subliniind rolul hotăritor al tovarășului Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele tării. El a apreciat ca deosebit de pozitiv cursul ascendent al 
relațiilor de prietenie și colaborare romăno-mexicane, bazate pe un trecut 
bogat, la făurirea căruia a contribuit și marele diplomat român si euro
pean Nicolae Titulescu, care a susținut cauza Mexicului la Liga Națiuni
lor. Aprecierile dr. Cesar Sepulveda la adresa politicii României au fost 
formulate cu prilejul unei conferințe despre politica externă a României, 
in contextul actual al 
Gheorghiu la Institutul

VIZITA. Premierul 
Administrativ al R.P.D. 
Giong Ok. și-a încheiat vizita ofi
cială efectuată în Bangladesh. în 
cursul vizitei — informează agenția 
A.C.T.C. — oaspetele a fost primit

vieții internaționale, prezentată de prof.Mihnea 
mexican de studii diplomatice „Mateas Romero“.
Consiliului 

Coreene, Li
de președintele tării-gazdă. Abdus 
Sattar, și a avut convorbiri cu pri
mul minsitru Shah Azizur Rahman, 
între guvernele R.P.D. Coreene și 
R.P. Bangladesh a fost semnat un

Moscova au 
convorbiri între Andrei 
ministrul afacerilor ex

terne al U.R.S.S.. și Miguel d’Esco- 
to. ministrul de externe al Nicara- 
guei. După cum relatează agenția 
T.A.S.S., au fost abordate îndeosebi 
probleme vizînd dezvoltarea rela
țiilor dintre cele două țâri.

DECLARAȚIE. Președintele 
M.P.L.A.—Partidul Muncii si al Re
publicii Populare Angola. Jose 
Eduardo dos Santos, a afirmat — în 
cadrul unei conferite de presă ți
nute la Lusaka — că „Angola, ca 
membră a Organizației Unității 
Africane (O.U.A.), poate stabili 
relații pe baza principiilor dreptu
lui internațional". Statele Unite — 
a spus șeful statului angolez — nu 
au recunoscut guvernul Republicii 
Populare Angola, dar noi sîntem 
gata să punem capăt contenciosu
lui care opune cele două țări, pe

baza principiului neamestecului în 
treburile interne.

PLENARA. La Stockholm a 
avut loc prima plenară a conducerii 
Partidului de Stingă — Comuniștii 
din Suedia după al XXVI-lea Con
gres al partidului, care a examinat 
probleme organizatorice. Plenara a 
ales noul Comitet 
care fac parte Lars 
ședințele partidului, 
lund, vicepreședinte. ,. 
berg, secretar al partidului.

ACORD. La capătul unei săptă- 
mini de consultări cu reprezentanții 
diferitelor partide politice belgiene, 
premierul desemnat. Wilfried Mar
tens, a anunțat realizarea unui 
acord intre social-creștini si liberali 
privind formarea unui guvern de 
coaliție care să pună capăt crizei 
guvernamentale.

REFORMA AGRARA. Guvernul 
nicaraguan a expropriat 10 900 hec
tare de pămint din cadrul unor 
latifundii, pentru a le distribui ță
ranilor din departamentul Rivas.

Executiv, 
W erner.

Eivor Mark- 
și Tore Fors-

din 
pre
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